l.

;

l
I
l

NyL 8zóE:

690/614/Mn

187

E§zK

sz. pél.tány

IAT0

/00§,

Anyagi-Technik
i,í'ffit_loe.- &5......,,o
a Éwor_,yanr
1996.4. szÁM

Biztosítás
,-.

",.,,.,_8.d,3/.5.:1.,.........

Megjelenlk negyedóvenként
A MH ATFcsF-ség belső kladvónya

,,

Tacticsis

,,

Haícásza!

the art of the
a

logistica[ypossibie''

lo8i§áikai leheló§é8ek m{ivészele"

KATONAI LOGISZTLKA
Anyagi-Technikai Biztosítás

1996

4

MH ATFCSF-SÉG BELSŐ KIADVÁNYA
,,J

§zerkesztó bizottság

t

EInök

DóMPétef

Tagok

Fehétvári Tamás, Domine János,
Sv éd László, §zenes József, Ilalász Csritra,
Szenes Zoltán, Csrirös János,
Kiss LászIó Ferenc

Szerkesztőség

Fó.§rerke§ztő

Szűcs László

Frlelű§klsdó

LittomeíiczkyJános

Feleló§ szerkeszíó Tótb Iózsef

Ké§züt 270

pétttányban
Egypéldány: 129 lap

J1
l

KATONAI LOGISZTIKA

A KözLEKEDÉsI RBNDszER nÁnoníis

pprrÉszírÉsÉNEK
LoGISzTIKAI
RBNDszERszBm,ÉrBrű mcrözBLírÉsp
Duchaj Isaónl

A MH átalakítása magában foglalja eg5l nemzeti logisztikai rendszer
kialakítását. "A problémák mindenféleképpen megköreteleik a hadsereg
múködésének logisztikai szernléletúá€ondolá§át"'
" Ezen gondolatsor
vezérelt cikkem témaválasztásánál.
A mú címe kötelez a benne szereplő meghatározó fogalmak - egységes értelmezés céljából történő - rövid elemzésére.A címben kétszer is
szerepel a rendszer szó. De rnit is értünk a rendszer fogalma alatt?

A

rendszer meghatározására számtalan definícióval találkoztam felkészülésem során. Pl.:

o

Jándi Géza professzor szerint:"a rendszer cselekvésnelg tevékenységeknelg munka- vagl gondolatmenetnek bbonyos elvekhez iga-

zodó rendj e, v alamely

o
.

cs ele

visszatérő jellege".

kvésnek, maqatartásnak áIlandóan

Ludwig von B efialanííy: a rendszeren az eglmással kölcsönhatásban álló elemek komplexusát érti.

A sokféle rendszerdefiníció igazolja Szadovszkij szovjet filozó-

fus azon mcghatározását amely szerint:"a rendszer bármilyen Ieírása viszonylago§'-

A rendszer főbb jellemzői
A tanulmányozott rendszerek sokfélesége miatt nagyszámúak az ismérvek amelyekkel azok jellemezhetők és leírhatók.
1

Dr. Duchaj I§tván mk,alezredes, a hadludomány kandidátu§a,

Nemzewédelíni E8yetem

(ZMNE)E

átási,

Köl€kedé§i

e8y€temi

és §zállílá§i

Dr. szenes Zoltán, Í]j Honvéd§égi szemle l 994, l 2, szám

docens, a z.ínyi Miklós

tan§zékvezetó oktatója

Ezek közüI a legfonto§abbakat emliteném!
- rendszer

elemei közötti

viszonyok és összefüggések;

- közege, környezete;
-

hierarchikus felépítése;

- állapottere, viselkedése;
- önszervező

és ónfejlesztő képessége;

- a végbemenő folyamatok közötti

kommunikáció.

A rendszer lehet statikus

és dinamikus. Dinamikus a rendszer, ha
elemeinek, alrendszereinek állapota és a közöttük lévó relációk időben
változhatnak. A környezet hatásainak üszonya szerint nyílt, 1llefue zárt

rendszerről beszélhetünk,

A ködekedési rendszer fogalma, felépítése
Annak érdekében, hogy a kózlekedési rendszer felkészítésétérdemben tárryaljam, elengedhetetlennek tartom a rendszer felépítésénekvizsgálatát.

rözrrrrnÉSl

RENDSZER

A vázolt közlekedési rendszer szerv es részet képezi a technikai és technológiai alrendszer, amelyek együttműködáe egy hozzájuk megfelelő színvonalon illeszkedő informatikai alrendszer nélkül elképzelhetetlen. A
közlekedási rends zer egl ny,ílt dinamilan rmdszemek tekjnthető, alrendszerei és azok építő eleméi állandó változásbanvannak, amelyeket több külső tényezó - gazdasági, ökológiai, politikai, technológiai környezet - beegyértelműen lerlonható az" a követ_
folyásol. A rends zer íelépítésébő|
keitetes, hogy a rendszer alrendszereinek önálló modulként történő elemzése nem vezet eredményre. A közlekedési rendszer csak komplex móaton, a küt§ő és belső haiások figtelembevételóvel szabad vizsgálni,
Dr. Szűcs László és Dr, Dobó Ferenc munkáikban megfogalmazták
a közlekedési hálózat (technikai alrendszer) fogalmát, amely Dr, Prezenszky József kapcsolódó témakörben írt tudományos munkáival egytitt
szilárd alapot biziosít a definíció teljes rendszerre történó kiszélesítéséhez.
"A közlekedési rendszer az előkészített és ikeínelteteft kiilönböző köz,
Iekedési pátyák taláIkozásainól kialakított áIlandó, vagt ideiglenes közlekedési ciomópontoknalg a közlekedési alágazatok technikai berendezése,
inek és szállííó eszközeinel<, irányító és végrehajtó specűlis szetyezeteinek
ósszessége-"

A közlekedési rendszer felkészítése
Az ország védelmi felké§zítésébenmeghatározó szerep hárul a honvédelmi rendizerre, amelynek felépítéséta Magyar Köztársaság honvédelmének alapelvei IV. fejezet 19, pont a következók szerint fogalmazza
meg.
"A honvédelmi rendszer az orszúg védelmi igényeit tudatosan elfugadó
tórsadalomra, a fegl,eres erők és a lakosság anyagi szükségleteit kielégíteni
képes gazdaságra, a védelemre felkészüIt és működésképes államszerlezetry a lakosság és az anyagi javak védelmétszolgáló polgái védelmi szelve,
zetekre, valamint a katonai védelmet ellótni képes fegueres erőkre épül,"

Ahhoz, hogy az ország honvédelmi rendszere a fenti elvárásoknak

megfeleljen, mégítélésemszerint egyik legfontosabb feladata a gazdaság
olyán irányu felkészítése,amely a fenyegetett§ég kiilönböó fokozatai-

nak bekövetkezése esetén is biztosítja a nemzetgazdaság múködését, a
lakosság létfontosságú javakkal történő ellátását és a védelemhez szükséges anyagi erőforrások megteremíéséí.Ezt a célt szolgálja a békeidó_
szakban vógzett honvédelmi felkészités,

HONVED ELMI REND S zEl.CsLJÁ
FELKESZiTiiSE].]EK_ A CELJA
.A.

A közlekedési rendszer felkészítésea honvédelmi felkészítésszervcs részétképezi. A rendszer (halmaz) hierarchikus l'elópítésóben a közIekcdési rendszer és alrendszcreinek kapcsolata ós kölcsönhatása figyelemme1 kísérhető.
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A rendszer felkészítésénekérdemi tárgyalása előtt néhány gondolatot a rendszer és a logisztika kapcsolatáról. En úgy gondolom, hogy ezen
téma fontossága szempontj ából e|engedhetetlenüI szükséges megkűlön_

böztetni a logisztikát, mint tudományt az alkalmazott logisztikától,
mint módszertől vagy módszerek sokaságától, lr kell szögeznem, hogy
nekünk a logisztikával nem mint módszerrel, hanem mint rendszerrel
célszerű és szükségszerű foglalkoznunk. Ezt támasztja alá Gazda Pál professzor úr azon gondolata is, idézem:"...a logisztikn az állapoaáltozások
láncolatát, illetve a rendszerben való gondolkodást sűIwonti elemként kezeli".

A logisztika

definiálását különböző tudományterületeken más és
vixgálati aspektusból már többen elvégezték. Közűlük hármat szeretnék kienelni:
más

.

o
.

Píhol: a logisztika lényegében,..A hálózatban történő mozgások, tárolások, a tér, -idő áthidalásának ... optimum keresését
látja.

Gysi értelmezésében:..."Alogisztika nem más, mint a rendszerelmélet alkalmazása az anyagáramlás területén".
Ha|ászné, Dr. Sipos Erzsébet szeriní..,
művészete.

A logisztika az

ell'átás

A gondolatok központi kérdésea szállítás, a raktározás, az anyaqmozgatá\ térbeli eloSZtáS, szolgáltatás alrendszereinek optimuma helyett,
a rendszer egészének optimumára való törekvés.

Á

LOGISZTIK.{ IR.{iJYA

Mindezek alapján belátható, ho§/ elengedhetetlen a közlekedési
rendszer felkészitéséneklogisztikairendszerszemléleúúmegköze|ítése.
Alapként elfogadva az eddig elmondottakat a közlekedési rendszer
felkészítósénekélját kívánom megh atározri.

A KÖZLEKEDÉSI RENDSZER

FELKÉsziTÉsÉNnr
A cÉLJA

A kérdésre a választ

a közlekedési

biztosítá§ deffiniciójából

kapjuk:

"A kózlekeüsi biztosítós azon tevéknységek és rmdszabóIyok összes
sége, amelyek a küIekedési hálózat katonai céIolca történó előkélzítésével,
üzemeltetéséve| a rombolások után a forgalom helyeóIlításával kapcso.

latosal9

nak

és az ehhez szül<séges feltételrendszerének megtererutésére irányul,

A közlekedési

biztosítá§ tehát a közlekedési hálózat (technikai alirányul, végső célja azonban az egységes közlerendszer) felkészítésére
kedési rendszer kialakítása. (Az egséges meghatórozós az MH akalmazási tewe alapján kiakil<ított egséges hadmúveleti terv megfogalmazós alap-

ján l@rült bevezetésre. )

Ezen végsó cel eléréséneklehetőségét a fe|tételr€ndszer megteren-

tése kifejezés foglalja magába, amely burkoltan uryan, de magába foglalja
a közlekedési rendszer alrendszereinek komplex üzs gálatát, va|amiri az

igények racionális elemzése után egy eglenszilárd felkészítóst.

Vixgáljuk meg a közlekedési rendszer felkészítésétaz igény oldaláról.

A közlekedési rendszer felkészítésének
üzsgálata
az igény oldaláró|

A rendszer felkészítésénekvizsgá|atát az objektív tényezők, azaz a
"bépítettkapacitások" (amelyek például a könnyen sebezhetó nagy{olyami vasúti és közúti hidak, az erősen centrális jellegű Eudapest kóz_

pontú/ közúti és vasúti hálózat, a többfunkciós csomópontok, a rendel_
kezésre álló kapacitások, stb.) és az igények elemzésével célszerű kezdeni. A fe|készítésigény oldalát képezik:
- a hadműveletí igóny;
- az eíők, eszközök

béke diszlokációja;

- a közlekedési objektumok veszélyeztetettsége;
- a hadigazdaság működtetése;

- a külónbözó szolgáltatásokat végzók (eróművek, üzemek, kórháZak, intéZetek, hivatalok, stb.) igénye;
- a lakosság ellátása;
-a

NATO követelmények - mint

egyfajta követelményrendszer - fi-

gyelembevétele.

BEEPÍTETT I(APACITÁS OK NÖVELESE

A fenti igények kielégítéséhezszükséges kapacitások beépíté§ének
megvalósítása különösen akkorjelent problémát, ha az adott térségmindennapos és prognosztizálható közlekedési szüIségletei (településszerkezet, gaÁasági fejlettség) egyébkéntnem indokolják az adott esetben
e térségbe összponto§ított fegr/eres erők háborús működéséhez szülséges naglnágrendű kapacitások kiépítését.Ilyen esetekben a döntéshoza_
talnál azonban már nemcsak a gazdasági szempontokat, hanem katonapolitikai és bizton§ágpoütikli szempontokat is figyelembe kell venni.

KÖZLEKEDESI RENDSZER IGENY-

Ezen igények összeállitása bonyolult és nehezen determinálható
feladatot jelent, hiszen a közlekedési igények a mindennapi életben is
erősen heurisztikus jellegűek Csak az egész ország közlekedési igényének figyelembe vételévellehet naturális egységben meghatározni a közlekedési rendszerrel szembeni követelrnényeket.
Az ország közlekedési rendszerével szemben támasztott követelmények összeálításához kiinduló alapot a fegyveres erők várható alkalmazási feladataiból eredó közlekedési szükségletek adnak A várható szállítási feladatok jellege, nagyságrendje és idóbeni koncentráltsága valamennyi szállítási alágazat (vasúti, közúti, vízi, légi á csóvezetékes) igénybevétlét, eszközeinek komplex alkalmazását teszi szükségessé.

10
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A fegyveres erők haditevékenységével felrmerüló közleke!ési szükségletek kielégítésére az otszágközlekedési rendszerének úgl kell felkészülnie, hogr biztosítsa:
- az

ország területén belúl a csapatok bármelyveszélyeztetett irányba

történő átcsoportosítását;
- az anyagi készlet ek decerirahzálását, a csapatokhoztőrténőköze,
lítését,a haditevékerynégükhöz szükséges anyagok folyamato§ után§zá|lítását, a sebesütek és a §éíült technikai eszközök h átía.szállítá§,^ti
- a kijelölt közlekedési hálózat üzemeltetését á működőképességének fenntartását, rombolás utáni gyors helyreállítrását, illefue alternatív
lehetóségek megteremtését a szállítások folyamatosságának biztosí-

tására.

Ezen feladatok ellátása mellett az ország közlekedési rendszerének

eleget kell tenni még:

hadigazdasági és az otszágháborűs működáéhez szükséges közlekedési igények kielégítésének;
-

- a lakosság ellátásával, szülrség szerinti evakuációjával
szállítási feladatoknak.

kapcsolatos

11

A fentiek alapján levonható az a köv€tkeztetés, hory a közlekedési
rendszer teljesítőképességénekhatárain belül a köz|€kedési szük§égletek " egtenszilárd" megosztását, prioritását ki€me|t f€ladatként ke|l kez€Ini.
Ezen igényeket elengedhetetlen szinkronba hozni az MH logisztikai
rendszerénekvárható korszerűsítésévelés természetesen a hazai és nemzetközi íbj lesztesek fő irányaival. Arnelyek Közlekedés 200Q illetve PIIARE
dokumentumokban kerültek megfogalmazásra, Ezen tendenciákkal és
fokozott elváriásokkal szinkonban fogalmazhatók meg a közlekedési rendszer eg;nnással szoros kapcsolatb an Lévő technikai, technológiai, szerue,
zési és informaikai alrendszerei várható fejlesztésének fő irányai, amelyek a rendszer felkészítésére
kiemelt hatással bírnak- Ezek a kóvetketzókben fogla lhatók ös sze:

Technikai alrendszert érintő fejlesztési irány
- a járműpark általános és speciális összetótelében mind a vasúti,
mind a közúti közlekedésben arányeltolódás várható a különleges jármúvek javára,
- A mobil rakományhordozók (rakodólapok, szállítótartályok, jár,
műfelépítmónyek) mennlségéneknövelésére lesz igény. Itt elsősorban
a nag, szállítótartályok és pótkocsikvasútiszállításá irányába várha tó intenzívebb elmozdulás.

1

l2

ECII NIKAI r\LRENDSZER
ELE\l EI

je

és gépek összetételében a rakományhordozók
- A rakodóeszközök
egéhez történő igazodás lesz a meghatározó.

Technológiai alrendsz€rt

érintő fejlődési inány

Tli CNo LÓ GIAi r\LENDSZEtt

ELIi}í[,I

Közlekedési technológiában a változások első sorban a vasúti közlekedést togiák érinteni. Asebesség növelésének és a rugalmasságnak az
igénye nagyobb sebességű és kisebb terhelésű tehervonatok indítását követeli meg. Ez a kcizlekedési rendszer technikai oldalán igényként merül
fel.
-

Rakodási technológiáktran az automatizált technológiák irányába
való fejlesztés les z a meghatátozó. Kfilönösen vonatkozik ez a konténerkezelésre megnyitott pályaudvarokra és a logisztikai központok termi-

náljaira.

A szállításszervezésnek kell a technikai és technológiai alrendszerek felkészítésétegl,rnáshoz rendelni úgy, hogy az idő- és távolságtényezőt, valamint a feladó és fogadó fél igényeit figyelembe véve a legkisebb
ráfordítással lehessen a szállítási feladatot megoldani.
-

Ebből eryértelmúen következih hogl a technikai, technológiai részrendszerek közötti egyenszilárdság megteremtéséhez, eredményes működtetéséhez, a kőzlekedési rendszer célirányos felkészítéséheztehát át,

l3

a jelenleginél hatékonyabb, a polgái rendszerekhez illeszkedő informatikai rendszert kell kiépíteni.

fogó,

Az informatikai rendszer kiépítése,fejlesztése a szállítási folyama-

tokban érintett szÉNezeíekköZötti közvetlen koordinációs kapcsolatok
megvalósításának, a szállítások irányításának az alapja.

Gszességében levonható az a kóvetkezteté§, hory a kiizlekedési rendszer felkésítésétc§ak a potgári fejlesáési irányokkal szinkmnban, azok_
kal közös bázison célszerű üzsgálni és végrehajtani. Az a felkészítésiterv
vezet - mint legvésó cél - az eglséges közlekedési rendszer kialakításához, amely békében is szolgálja a MH feladatainak magasabb színvonalú

vé$ehajtá§át és minimális terhet ró a nemzetgazdaságra.

Felhasznált irodalon:
7.) Iándy Géza: A rendszerelemzés és operációkutatás. Műszaki
Kcinyvkiadó 1980.
2.) Dr. Szenes

Zoltán: ÚjHonvédségi Szemle 1994. 12. szám.

3.) Dr. Prezenszlq József: Közlekedéstudományi
szám.
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BRIT-MAGYAR HADMÚVELETI LOGISZTIKAI
TERVEZÉSI GYAKORLÁSRÓL

(ST.MARGARET LOGISTICS INFORMATION TRAINING)
Réger Bél4 Ziborós Jdnos|

A Royal I-ogistic Corps ( RLC ) - a brit királyi logisztikai hadtestlogisztikai törzstiszti iskolája eryüttmúködve az Anyagi - Technikai
Főcsoportfőnökséggel és a Zínyi Miklós Nemzetvédelmi E§/etem logisztikai tanszékével, 1996 őszén Magyarországon tartotta az őrnasd
törzstiszti tanfolyam vizsgagrakorlatát Enől az eseményról és a tapasztalatokról számolunk be röviden ebben a cikkben. Mivel a cikk megje-

lenésekor már mindeneryes csapatnál és törzsben befejeződnek a un.
"NATO eszmei kompatibiütási" továbbképzése( a NATO e5lezrnényes
jelek felismerése már nem jelenthet problémát a szakirodalmat forgató
szakembereknek Eárt a ryakorláson alkalmazott NATO általános egyezményes jeleket használjuk a vázlatokon.

Először vizsgáljuk meg a Royal Logistic Corps helyét és szerepét
Az 1990-es I-ogisztikai Támogatási Felülüzsgálatot
követően az brit hadseregben megh atározták, hogy a logisztikai támogatás két pilléren fog nlrrgodni:
az brit hadser€ben.

1,) a szolgáltatrási támogatáson (ellátasi

lánmkon) -Áervice supporti-

2.) a felszerelési támogatáson ( a felszerelések fenntartása és üzemeltetése) -/the maintenance of equipmentA.

A brit Királyi Logisáikai Hadtest a legfiatalabb hadtest a brit hadseregben. A Logisztikai Támogatás FelüMxgálat ajánlásai eredményeként 1993-ban több más alakulatból hozták létre. A RLC egresíti a Királyi Sáilító Hadtestet (Royal Corps ofTransport), a Királyi Hadsereg
Hadianyag Hadtestet (Royal Army Ordnance C-orps) , a Hadsereg Élelmezési Hadtestet (Royal Catering Corps), a Kirátyi útépítőHadtestet

l

alezredc!, MH
Dí. Ph-D. Ré8er Béla alezrede§, ZMNE, Lo8isztikai Tan§zék, zsiborás
FcsF-ség Hadmtlveleti és Kiképzésiosztál},vezetó-helyettes
'ános

AT-
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(Royal Pioneer Corps) és a Kinályi Műszaki csapaúok (Royal Enginers)
RLC hadtest mintegy í6Vo-át teszikl a hadseregnek .

részeit. A

A Harc Támogató Ellátásról (Combat Sewice Support) a Brit Hadseregben a Királyi Logisztikai Hadtest (Royal Logistic Corps) a Királyi
Elektro- és Gépészmérnök szolgálaí (Royal Electrical and Mechanical
Engiers) és a Királyi Katonai Egészsegügd Hadtest (Royal Army Medical Corps) gondoskodik.

A logisztikai eglségek feladatai a hadmúveletekben a harcoló csa_
patok biztosítása érdekébena következó terüIetekrn valósul meg:
1.) Ellátás és elosztás (lőszerek, üzemanyagok, élelmezésianyagok
és tartalék alkatrészek ).

2.) Sérült technikai eszkózök

helyreállítása és javítása.

3.) Egésxégügyi ellátás és kiürítés.

A Királyi Logisztikai Hadtestnek nagyon széles a felelóssége a hadfoglalja magába:

sereg teljes keresztmetszetében. A következóket

- a személf állom

ány szál|ítását az egész világon keresztül,

-

a hadsereg légi csomagküldő szotgálat rnűködtetését,

-

a tengeri és a vasúti csapat- és anyagszállításokat,

-

az ellátás folyamatos üzemeltetését,

- speciális szolgálatok működtetését (amely kütönleges feladatokat

is magába foglal, p|: tűuzerészi fe|adatok, a terrorista robbanószerkeze-

tek megsemmisítése Eszak Irországban, stb).

- számos nagltömegű túlméretesjármű üzemelteiését,

- raktárrendszerek működtetését több országban,
- útépítéshelyreállítást,
- posta

l6

és futár szolgálatot.

A Szent Margil fedőnevű logisztikai 5nkorlás a Brit l2.páncéIoshadosztá|y ( l.sz. melléklet) N ATO keretein belül megvalósítandó IFOR
béketeremtő feladatot hajt végre egy balkáni országban. A feladat végrehajtásához szül§éges kitelepítesi, áttelepíté§i feladatokat, valamint kú_
lönbözó angliai állandó diszlokációs helyekről (2.- 3. sz. melléHet )egy

Harc Támogató Ellátási Csoport (Combat Service Support Group
(CSSG)) logisztikai dandárral (4.sz. melléHet) megoldandó logisztikai
biztosítás feladatait foglalta magába.

A levezetósi ten szerint a brit hallgatóknak a tervezési feladatokat a
Maryar Honvédséggel - mint nem NATO tagországgal együttmúködve kellett végrehajtaniuk es a felmerűó logisztikai problémákat megoldani. A
pánéloshadosztály harmadik ellátási vonala Magyarországon múkódött
Harc Támogató Szolgáltató Csoport (CSSG) formájában. A kidolgozó
csoportok fő feladata vol! hogyválasszanak ki olyan területet (a kijelölt
körzetben) ahol a szükéges feltételek megvannak az ideiglenes állomásoztatásra, a logisztikai bázisok működtetésére és a szükséges kiképzési
feladatok végreh ajtására. Szeí,Jezzék meg a szállításokat tengeren, vasúton, köáton, folyókon és levegőben a kijelölt közlekedési hálózat igénybevételével.

A másik fő feladat volt megvizsgálni, hogy a Harc Támogató Szol_
gáltató (Ellátási) Csoportot (CSSG) szükséges-< felbontani Hátsó öyezet Támogató Csoporíra (Rear Support Group) és Előretolt Támogató
Csoportra (Forward Support Group ). Feladatvolt még dönteni az alapszabályzataikban meghatározott elemekől.

A Kinályi Logisztikai Hadte§t alapszabályai

a következó

logisztikai

elemeket hatrámzákmeg harcban: iílizv etlen Támogató (C|ose Support)és
azÁltalános Támogató Ezredek (General Support Regiments). Ezek elsódleges feladata ellátni a harcoló csapatokat lőszerrel, üzemanyaggal és

élelemmel (Combat Supplies) (5.sz. melléHet).

A ryakorlás alatt ki lett dolgozva

a csapat

KitelepítésiTerv (deploy-

ment) és a Befogádó orság Támogatási Terv (Host Nation Support), va_
lamint a Hart Támogató Ellátó Csoport alkalmaaási terve (CSSG). A gya-

korlás végéna végrehajtó kidolgozó csoportok jelentették a gyakorlatvezetőségnek elgondolásaikat a feladat megoldására, közösen a brit- ma-

ryar feladatokól.

L7

A gyakorlás az alábbi fő rászekből állt:
1.) El6készítésés kitelepülés

Az előkészítés196 október 11-

14 kózött

zajlott le Angliában,

A

és
svakorlás kezdete előtt a hallgatók megkapták az általános helyzetet

14-én
FéU.esr,rttet a feladatoka. A-gyakorlat vezetősége 1996,október
előkéalapján
Ura^,i.fetadatot. A Úailgatók a kiadott feladat
-rr'"iiet sztikéges adatokat és áz előzetes elgondolrásaikról jelentést
t "U.it gyuÉorlatvezetőségnek. 1996, o\tóber 15-én a b.rit hallga""
Maryarországra és elfoglalták a munkahelyeiket a gyatók megérkeziék
Lovasbirényben, A megérkezes után agyakorlat
t oiU. ÉoY"go t
"§á
,e"rw*aín"Í,St"pÚ^ ezredes a Brií Yédelrni Attasé taí|ottNATO szempontUól tájékoztátást a magyarországi IFOR feladatokól, majd az MH
frrc§E-ieg ta;ekoztatásűangzott el a mag!,_ arorsz ág] helyzetről és az
iiOn, i.r"a"'t"Úó| szervezái tápasztalatokról, Az elhangzott informáa haltgatók pontosították feladataikat é§megtették

Áiilirr
iJt

"i.tr"i."gr.raóén
rr.rvl"i"lentést aiAngliában

"Ú meg
""
kapták

a 2.sz ámt1

2.) Feladat

lévő vezetési pontra, Ezek után

feladatot.

kidolgoása

ti§ztek csatlakoztak a kidolgozó csoportokhoz
a feladat fel do|gozását,A maglar nemzeti támo,
a feladatait,
lató operatív csopott települt és megkezdte

A masvar összekötő
es mJseíteraték meg

A következó logi§zlikai támogatási kérdésekmerültek fel a Befogadó Nemzet Op€ratív Csoportnál:

.
.
.
.
.
.
o
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Ingisztikai koncepció

a támogatásra?

A támogatás prioritása?
Repülőtérikapacitások?
Vasúti rakodási lehetóségek

á

kapacitások?

Belvízi szállítási lehetőségek és kapacitások?
Ellátá§i és szolgáltatási lehetőségek?
Mosatási lehetőségek, texiljaűtási lehetóségek, fiirdetési lehetőségek?

.
o
o
o
o
o
r
o
o
o

Élehnezé§ilehetőségek, nyersanyag beszerzésekkapacitása?

Hel]nzíni nyentanyag beszerzési lehetőségek, kapacitások, faáruk, cement, homok, mész, stb.?

Üzemanyagok beszerzési lehetőségei?
telek?

Áak? szerzódési felté-

Helyi kommunikáció igénybevételi lehetóségei? ( Mobil rádió,
telefonrendszerek, fax, műhold)?

Helyi önkormányzatokkal való kapcsolat lehetőségei? Helyi
adók fizetési kötelezettségei?

Eddigi IFoR feladatok elvesztegetett lehetőségek tapasztalatai?

Út és híd negerősítési lehetőségek, 100 tonna feletti nehéz járművekíe vonatkoztatva?
Biztonsági szolgálatok alkalmazási lehetóségei a logisztikai bázisokon?
Begyakorlási kiképzésilehetóségek? (lövészet, gépjárművezetési gyakorlatok) ?
Menetoszlop irányítási lehetóségek, oszlopok őrzésvédelme?

A nap végéna gyakorlatvez€tő§ég beszámoltatta a kidolgozó csoportokat az eddigi feladatokól, majd kiadta a 3.szómú feladatot amelynek kidolgozását a csoportok este megkezdtek, 196. október 17én a
gyakorlat résztvevői tapasztalat cserét folytattak a maglarországi IFOR
feladatokban résztvevő csapatokkal. E|őszőr a kaposvái logisztikai ezredné| majd a taszári amerikli IFOR logisztikai bóison találkoztak a feladatokat végrehajtókkal. A hallgatók elóadásokat hallgattak meg az
IFOR feladatok kitelepíté§i pozitív és negatív tapasztalatairól. Ezekkel
az információkkal a hallgatók kiegészítettékaz eddig elkészítettterveiket és ponto§ították adattáraikat Az est folyamán a ryakorlatvezetőség
k|adta a 4-es számú feladatot.
3.) Az

alkalmaási &rvek

vég|egesítése

1996.október 18-án a rendelkezésre álló adatok alkalmazásával az
előzetes terveket pontosították és a részletes kidolgozásokat hajtották
végre. A nap mrásodik felében a brit RLC logiszti}ai kiképzó központ

dandórtóbomok parancsnolaának és a Zűnyi Miklós Nenzetvédelni

19

Egtetem szervezés-á vezeté§tudományi kar nb. dékánjrának Dr. haüL
Cstirós tónos mk ezredesnek tettekjelentést a feladatok megoldásáról.
Osszegzés:

Ez volt az elsó brit - magyar logi§ztikai együttműködés a felsőokta_
tá§i tanintézetek kőzntt. Mególlapíthatjulq hogl sileres kezdettelnyitottuk
meg a közös egúttmtllcödés alapjait.
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"A szerző'monográfiáj ának' I. RÉ,SZ-ében(1. )Történelmi előzményeN 2.) A hadügti fonadalom kérdésköre, 3.) A vilápolitika természeíéról és a hadviselési módok és 4.) Az infonnáció címúfejezetekben)
vizsgólja a jövó hadviselésének kérdésköreit. Ebben a II. RESZ-ben folytatja okíejtéseiía fegueres erők átalaWtásának szül<ségszerüségéről."

Szerkesztőség

il. RESZ
5,)

A katonai szervezetek harcképes§égének fokozója: az ö§szekapcsolí§ág

Ismeretes, hogy az információhoz hasonlóan a katonai struktúrák
harci képességénekmegsokszoroájaként lép fel azok ös§zekapcsolt§ága. Az összekapcsoltság tulajdonképpen egy olyan képességa különböző
fegvememeN a harcbiztosítób a kiszolgálók és ellótók (ogisztika) részéről" amely bíztosíljaazt, hogy egyedi képességeik olyan erységes egészet
alkossanak, amely nagyobb lesz az egyes részek összegénél, így azok en-

nek eredményeképpen hatékonyan tudnak együttharcolni. A hadüryi
forradalrnak többsége általában c§ak akkor válnak forradalmasíthatóvá,
ha a különböZő aspektusaik együttesen hatnak és ez a napjaink hadüryi
forradalmában sincs másképpen.

1Dr.csabaiGyajf8yalezíede§,ahadtudománykandidátusa,aHMstraté8iaiésvéde]íniKutatóintézet fómunkatársa

26

A katonai technológiában végbement és állandósult fejlődés ezt a
kérdést a korábbinál sokkal jelentősebbé tette. Ugyanis minél gyorsabb
és "pontosabb" lefolyású lesz a háború, annál nagyobb lesz a szükség a
különböző rendeltetósű erők közötti folyamatos (állandó) és szoros
együttmúkódésre. A nag5r pontosságú fegyverek, harci repülőgépek, stb.
használhatatlanok vagy rossz hatásfokkal alkalmazhatók megfelelő céladatok nélkül. Ez tapasztalható a délszláv események során is. Yagyis a
csapatok hiába rendelkeznek nagy földi ésfuagy légi mobilitással, amikor
a vezetési á irányítási rendszerük képtelen hatékonyan működni a felfejlődés avary a hadmúveletek folyamán.
Az összekapcsoltság szoros és belső kapcsolatban áll az előzőleg
tárglalt információs forradalommal. Ugyanis az összekapcsoltság /áíeleme: a hírköz|és, amelynek révéna katonai eró különbözó
összetevői
képessé válnak az eg5rüttműkcidésre. Megállapíthatjuk, hogy az egymással együttműködni képes vezetési és irányítási rendszerek ekképpen
rendkívüli jelentőségre tesznek szert, minthogy azok a hadüg5ri forradalom e két elve közötti kapcsolódási ponton helyezkednek el.
Láthatjuk, hogy az összekapcsoltság a maga belső fejlődésén kívül
nem csekély hatást gyakorol a honvédseg szertpóról, íeladatáról, §truktún{járól és íinanszírozásáról hosszú évek óta folyó, de eddig csekéIyke
ertdményt hoó vitákra. A katonai tervezés jelenlegi s zakaszában a szerepről és a feladatról folyó vita súlyos megosztást ióézetI elő a fegyvernemek, a szolgálati ágak és a kiszolgálók-ellátók kontextusában, végső

soron a szárazföldi illetve repülőJégvédelmi haderőnem kapcsolatrendszerében. Az előbb említettek között a restriktív és csökkenő katonai
költségvetés révéna megmaradó fegyvernemeknek, szolgálati ágaknak,
stb. dönteniük kell (márpedig a NATO-csatlakozás miatt a kompatibilitás eléréseérdekébenis vállalniuk szükséges) az összekapcsoltság irányába történő előrehaladást. A szárazföldi csapatok és repülőJégvédelmi csapatok köztivítát "marakodásr" újabb rések nyitásával nem szabad

tetézni.

Yégez,efi| a Magyar Kóztársaságnak mint kis katonai hatalomnak,
gazdaságilag külsőleg és belsőleg is eladósodott országnak a honvédség
szerepét á feladatát illetóen nem ajánlhatunk könnyű utat ajövóre nézve. Megtartjuk a feryeízetek zömében elavult típusait, elfogó vadász-

repülőket, harci helikoptereket, harckocsikat, tűzérségieszközöket,
pánélozott szállító harcjárműveket, stb. (a CFE-szerződés értelmében
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is), amelyeknek a döntő többségének 2000-ben a többször meghosszabbított kihordá§i idejük a rendszerbentarthatóságuk lejár. Csupán margi_
náIis katonai képességeket biztosító fegyverrendszer€k maradhaínalq
amelyek az újakkal eryütt M|G-29, BTR-8O-as, PSZH, új figyelóJégtér-ellenőrző rendszer és mások - üszont §iökeres módosulást idéznek
elő a honvédségszerepében és feladatában. A házi feladatot az élet adja.
A leckét, ha világos is, akkor sem könnyú megoldani.

Honvédségünk jövőjéről, a szerepéról és feladatáról folyó vitát
pénzügyi, azaz költségvetési területre teljesen kiterjeszteni, azaz aíra az
"asztalra" áltenri, súlyos hiba lenne és országunk védelmi képességének
kockáztatását jelentené.

Ténylegesen a hadügyi forradalom é§ annak ö§§zekapc§oltság
(vagl szinergia) elv€ s€githet a probléma megoldásában. Az olyan kérdések, hogy melyik fegyvernem, szolgálat, stb. végül melyik haderónem
milyen szerepet fog betölteni az ezredfordulón, mi lesz a feladata vagy
funkciója tárgyú problémahalmaz át fogja adni helyét egy szerintem sokkal átfogóbb és alapvetőbb kórdés r'ek, nevezetesen olyannak: hogyanlehet majd kihasználni az egyes haderőnemek, fegyvernemek és szolgálati
ágak képességeita jövőbeni feladatok végrehajtásában. A vezérkar, a
fegyvernemek és szolgálatok tisztjei a feladat lényegéttekintve egyszerűen "elfelejtik" majd azt a fogalmat, hogy a feladatmegoldás ennek vagy
annak a hadeíőnemnek, feg]vernemnek, szolgálati ágnak a kizárólagos
joga. Akkor az előbb felsoroltak közötti vita kimúlik és az összekapcsoltságban a specializációs modellje is helyet kap.

A Magyar Honvédségnekaz összekapcsoltságon túl - ami tartalmá-

nál fogva többnek tekinthetó mint a volt szovjet típusú hadseregekben
az összhaderőnemi és összfegyvernemi jelleg - sokkal naryobb kihívást
jelent majd az, hory mindezzel megjelenjen a NATO, a WEU, esetleg az
Eurohadtest soknemzetiségű (multinacionális) katonai szövetségekben,
koalíciókban. A katonai vezetőknek és tervezőknek meg kell találniuk
azokaí az utakal, módokat és eszközöket, amelyek révénmajd maximálisan kihasználják a szövetség nyújtotta előnyöket és azokban hazánk a
lehetó leghatékonyabb szerepetjátssza. Számunka ez azt isjelenti, hogy
törekszúnk egy új típusúá megbízható vezetési és irányítási rendszer
mielőbbi rendszerbeállítására és múködtetésére.

2a

Mindez szükségessé teszi a bókében végrehajtandó közö§ törz§§/akor|atokat, c§apat§.akorlatokní, az ún. katona_katona közötti kapc§o_
latok továbbfejlesztésé! elmélftésé!egimáshoz kikülönített összekö_
tő tisztek rendszere§itését és a koalíciós hadműveletekben vallott nézetek kölcsőnös megismeréséíés arra a tiszti állonány felkészitését.
Kihangsúlyozzuk, hogy a nem hagyományos hadviselésben a politikai, a gazdasági és katonai elemeknek döntő jelentősége van. Aüetnami
háború tapasztalatai is azt mutatják, hogy a győzelem elérésérea katonai
eszkózök kevésnek bizonyultak egy gerilla-népi típusúháborúban.

A magtar katonai erónek néhány es/esit€tt feladatra, egtesitett kaíonai képzésre é§ es/üútes gondolkodásra, azaz azonos felfogásra lesz
szüksége. Bár a felsőoktatási törvény alapján a katonai felsőoktatás átalakulóban van, rendKvül fontos szerepe lesz e téren is egy egyesített
doktrína kialakítrásának, amelyre csak a folyamatosság szellemében kerülhet sor. A rugalmas és valamennyi haderő- és feryvernemi eróket magukba foglaló harci kötelékek jutnak csak el a jövő harcmezejére.Ezért
ezeknek a közös, összevont erőknek a felállítását és a kiképzésétrnár
békében el kell kezdeni, vezetáükre új típusúparancsnolságokat szükséges létrehozni. Ezeknek az összevont (közös) parancsnokságoknak a
szintje hadtest mérvii lehet.

Akatonai tervezőinknek a békefenntartó eróink alkalmazása vonatkozásában számításba kell venniük azt, hog5l rendkívül szoros katonai
eryüttmúködát valósítanak meg az ENSZ, a NATO, a WEU és kij,Llönösen az Egyesült Allamok katonai vezetésével, a neííLzetközi és nemzeti
segélyt nyrrjtó hivatalokkal, a politikai elemzőkkel á a katonai szakértőkkel.
Nem szabad elfelejtkezniük arról, és felhívjuk a katonai tervezóink
figyelmét arra is, ho5l az összekapcsoltság elvét ki kelt terjeszteniük a
beszerzésre. A teljes NATO szabványosítás - bizonyára könnyen belát_
ható - tévedés lenne. Azonban a közös tervezésbe, fejlesztésbe való bekapcsolódás valamilyen foka már holnap lehetséges. Azonban vélemény,tink szerint még ennél is fontosabb a közös beszerzés területén az integrált parancsnoki, vezetési rendszer (IC3) beszerzése, létrehoziása, működtetése, valamint a NATO közös infrastruktúrájának Maryarországra
telepített rendszereinek kiépítéseés használható állapotban tartása.
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6,)

A jövőben megyívásra kerülő harc, hadművelet néhány alapvető és általános vonása

Az ezredforduló elótt az amerikai-magyar politikai, gazdasági, katonai stb. partnerségből egy új típusúszövetségi viszony alakul(hat) ki. Bizonyára akkor az USA lesz a Magyar Honvédség fő fegyverszállítója és

csúcstechnológiai fegyvenendszerek alkalmazása megköveteli az amerikai katonai hadászati, hadműveleti és harcászati doktrínák elsajátítását
alkalmazását, e§etleg talán a tervasztalon fekrző "nem halált okozó"
technológiákba történő betekintést (idesoroljuk a mikrohullámú gerje§ztőket, amelyek ideiglenes vakságot okoznak, a ragacsos-csúszós zseléket, amelyek megakadá|yozzák az utak és hidak használatát, stb.). A
valóságban új hadmúveteti doktdnára, utasitásra lesz szükségünk, Az
új hadműveleti doktrína készítőinek a hadügyi forradalom ezirányú kihatásait számításba szükéges venniük.
a

á

vezérkarok abból induljanak ki, hogy az USA
katonai tervezői tökéletesre fejlesztik a fegyveres harc elméletét és ryakorlatát. Ezen elmélet és snkorlat alapján a csapatob főként a harckocsik és tiizérs€ töm€e§ alkalmaása pontosabban az eró-összpontosíá§ helyett a decentrolizáció, a §zétszórtság alkalmaá§a kerül előtérbe, a légi mozgékonyságú és a könnyű gép€§ít€tt erők alkalmaása
révén.A kérdéskör! a szakirodalom a kitérő harc témakörében taglalja.
A fentebb említett kötelékek bizonyos esetekben igen jól helyettesíthetik a páncélos dandárokat. Vagyis a légi-földi hadművelet továbbfejlesztése révénaz erő-összpontosítást felváltja majd a hangsúlyozott tűzerő,
összpontosítás. Ugyanis a nagyhatótávolságú precíziós fe5lverek és a
modern vezetési és iránltási rendszerek kombinációja lehetővé tesá a
széles sávban szétszórt erőknek azt, hos/ tüZüket speciális célpontokra
összpontosítsák. A nagr trávolságú szillítísi,légi támogatási, logisztikai
ellátási és más hadászati fetadatok megoldását az USA feglveres erői
végezhetik.

A katonai tervezők,

a

Mivel katonai erónk erósen csökkentett létszámúlesz, az esetleges
harcmezőn való egyes konüngenseinek mozgatása, az ellenség általi felderítáe és megsemmisítésénekmagasfokú lehetósége miatt akár eryöngyilkossági kísérlettelérhet fel. A teleűziós háboruskodás időszakában
a közvélemény a magyar történelmi tradíciók okán igen nehezen fogadj a
el a külföldi katonai kalandokat, bevetéseket. várhatóan felerősödik a
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tiltakozás a veszteségek keletkezése után, ami magautánvonja
és katonai vezetés cselekvái szabadságának a korlátozrását.

a

politikai

A történelmi tendencia azt mutatja, hogy az USA és Nagy-Britannia
katonai erői hosszú időn át a háborúkban, különösen a II. világháborúban igyekeztek kerülni a közvetlen és szoros harcérintkezést. Az említett
két ország katonái jobban szerettek támaszkodni a tüzérségre, mint a
feltűzótt szuíonyoha és bajonettekíe. Ez a tendencia fo$atódott a koreai, a üetnami és az Óböl-háborúban is. Az ilyen felfogás szöges ellentétben állt és áll a szoqetek, a kínaiak, a vietnamiak és az észak koreaiak
hősi, azaz öngyilkos áldozatvállalásaival.
a hadüselésben a jövő fegyverei - hatótávol§águk
és nagyobb pontosságuk miatt - képesek lesznek ana, hogy nagy távolságban elhelyezkedve (te|epülve) folytassanak harcot az ellenséggel, En-

Az ezredfordulón

nélíogya e közep€s vas/ magas intenziüÁsú konllütusokban nem mindig lesz szükség arra, hory a szárazföldön a kulcsfontos§ágú ter€p§za-

kaszokat (objektumokat) elfoglalják vagl ellenórizzék a létfontosságú
légteret. Kihasználva a korszerű szenzorok és fegyverzet előnyét a katonai gyakorlat egy sorrendet állíthat fel a lekűzdendő ellenségas célokat
illetően.

Elóször a nagy hatótávolságú ellenséges élok - repülőgépek és rakéták - kerülhetnek sorra, majd következik a tüzésrség,a páncelos, gépesített és a ryalogos erységek megsemmisítése. Az ellenség harcképességénekmegtörése után kerül sor a fokozatos elónyomulásra és a közvetlen harcérintkez,és tévénnövekszik az ellenségre ható tüzferyverek
hatékonysága.

Figyelmeztető, hogy a hadüseiésben végbernenó fejlődés csökkenti

a nagy rakfelületű és rrchézszárazföldi harc- és gépjárművek, valamint a
repülőgépek szerepét, hiszen azok egne kevésbétudják igazolni a ké-

pességeiket, mert ezek ery más típusúún. "elavult" hadviselésre készültek. A korszerú harcban a szárazföldi és a légi erységek és alegységek
szinte pillanatok alatt legyenek készen a szétbontako zásra, aharcmezőn
történő gyors mozgásra és csapásméráre, így a manőver is a csapás részévéválik.

Jelentős szerepet játszanak majd a robotok, a kezelő személ,Jzetnélküli harc és gépjárművek egyes feladatok megoldásában, hiszen a harc-
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mezón kiegészülhetnek a katonaszemélyzettel. Így a senki földjén, az
ellenség hátában és oldalában folyó harctevékenpégekben szerepük
meghatároává válik.

A

szövetségi viszony létrejötte után csak az USA katonai parancsnokai lesznek abban a helyzetben, hogy eldöntsék, a nemzeti politikai
vezetés jóváhaglása után a kijelölt maryar katonai kontingenseket a
háborúban az ellen§ég megtöré§ére, ill€tőleg a megtört eltenseg további
ellenellásának felsámolásában való részvételre va§l esetl€esen más
feladatok végrehajtrására használják fel.

A hadügyi forradalom és a hadviselá fentebb leírt és nagy sebességgel zajló folyamatai a hazai katonai tervezóktől otyán új hadműveleti
doktfina kidolgoását követeli, amelyben a fenti elmélkedésekés az új
háborris ryakorlati tapa§ztalatok, illetve következtetések megjelennek.
Mindennek hiányában a hadüg5ri forradalom eme kihatása, belső beépülés nélkül túllépa Magyar Honvédségen.
7,) A

polágriasodás (civilesítés) arányának növekedése

A hadügyi forradalom a háború polgáriasodásának irányába halad.
Hiszen az olyan területeken, mint a katonai vezetés, a struktúra és a hadiipar az eddigieknél fokozottabban felöleli a polgári szférában meglévő
és feltárható, szerteágazó képességeket,semmint a konvenciális fegyve-

erőknél fenntartott és felállításra kerülő formációkat. A zajló hadügyi
forradalom kapcsán a katonai és a polgári szférák között húzódó határvonal e5rre inkább elmosódik és egy összeolvadás indul(hat) útnak. A
közeledés jelenleg észlelhetó a békefenntartás és békemegríigyelésese_
tében, mivel az ilyen típusúkatonai múveleteket az élet a tiszta katonai
tevékenységeknélszélesebb keretbe helyezi és kezeli.
res

A nem katonai tényezőknek alapos és sokoldalú számbavételét igé_
nyelheti eg5l nem katonai karakterű konfliktust okoó forrásnak a növekvó hatása. Amennlben ez utóbbi döntó mértékben túlnő a kívánatosnál
kisebb hányadban váük csak katonai ügglé, katonai vállalkozássá.
Az esetleges konvencionális háború esetében is a katonai és a polgári
erófe§zítések között a határok elmosódnak a technológiák gyors fejlődé_
sével. A technológia rohamos fejlődése révén,a mind újabban a piacon

meglelenő számítógépek (lásd a Microsoft-ot, stb.), a vezérlőrendszerek,
optikák, szenzorok, erőgéprendszerek, stb. felülmúlják a hadseregben
rednszerben tartottakat. Továbbá a polgári termékek jóval olcsóbbak a
hadiipar által elóállítottaknál. Mindezek által a polgári technológiákra
történő támaszkodás megnövekszik.

A tudományos sci-ft,irodalom néhány műkedvelője szerint ajövő szá_
zad második felétől várhatóan a háborúk eszközeit nem a feryverzetek
fogiák képezni, hanem az olyano\ mint a számítógépes víruso\ a mik_
roszkópikus robotol! a baktériumo§ a vírusok. Ugyanekkor a fegyve_
res erők elveszítik az erőn nyugvó monopóliumokat. Az eIőÁ részben
említett nem halált okozó fegyverek elterjedése és a polgáriasodás vagy
civilesítés mint jelenségek szoros kapcsolatban állnak.

A hadseregekjellege is áta|akulóban van. Zömükben mind nagyobb
hangsúlyt helyeznek a humán_ és anyagi €rőforrás-tartalékokra, ahol
vannak, olt a milíciáka, de nem kevésbéa katonai formációk, a csapatok
és intézmények polgári és katonai elemeire. Például az Eszak-ailanti
Szerződés Szervezetének tagállamai a hidegháború idején jelentékeny
számú sorkótelest vonultattak be és állomásoztattak a Szövetség területén. Ma gyors ütemben folyik a leépítós, Belgiumban befejezódött ós

Hollandiában pedig 1988-ban befejezik a professzionális haderóre tör-

ténő áttérést. A Szóvetség európai tagnemzeteí a közeljövőben mintegy
50 sorkötelesekből álló dandárt tartanak majd fenn és ezek a dandárok
a nagy |éLszámű tartalékos erőre fognak támaszkodni egy esetleges háború esetén,

A

Szövetség fegyveres eróinek 1995-ös létszáma kb. 4,6 millió fő,
ebból mintegl 2,920 milliő az európai és 1,730 rnilliót a tengeren túli
fegyveres erők teszik ki.

Az Országgyúlés 1995. jűnius 30-i határozata "A Magar Honvédség
hosszú, valamint középtávú fejlesztésének irányairóI és létszámóról" számos kérdésről rendelkezik. Íg többek között előírja, hogr a honvédség
béke létszáma 1988 végéne37 7o-ka| csökkenjen és mintegy 60 ezer íő
legyen; szervezetének létszámán belül maximum 9 400 tisz! 10 800
tiszthely€ttes, 27 900 legénységiállományú (ezen belül legatább 4 ezer
szerződéses) valamint 9 900 közalkalmazott legyen. Meglegyezzűk,
hogy férfi és női megoszlásban a közalkaimazottakon belúl is, de a katonák k<jzött is emelkedésben van a nők aránya.
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Ebben a határozatban is felfedezhető a létszámleépítéstrtndje és
új állományarányok kialakítására való törekvés. A honvédségközéptávú időszaki feladatait is számbavevő és taxative felsoro|óhatfuozatbát
intézkedik a honvédségátalakítására, de nem utal a polgári alapon nyugvó védelemre á arra, hogy a jövóben egy esetleges milícia rendszeren
nyugvó, hivatásos és sorköteles állományú honvédséga harckocsizó és
könnyú páncélozott és gépe§ít€tt csapatokka|, könnyú páncéltöró és
más tűzérségi eszközökkel fe|szerelve, továbbá korlátozott mennyiségű
lógierővel és légvédelmicsapatokkal, kiegészítve könnyű terűletvédelmi
és hatrÉrőr erőkkel és egrób osztagokkal képezhetik az ellenség visszatartásának alapvető formáit Az e|őzőleg felsorolt kötelékek alacsony
és közepes intenzitású konfliktusokban, sőt a békefenntartásban, illetve
béketeremté§ben és békemegfigyelésben is eredményesen alkalmazha-

tók.
megindult társadalmi átrendeződésre hazánkban is
kedvezó hatást fog ryakorolni. A polgári és katonai életben ma meglévó
szakadék a tartalékosok és az esetleges milíciák vary más hasonló szervezetek megielenáével és szerepének nöwekedésevel ugyan szűkiilni látszik, de a valóságban inkább bővülhet a katonai erők szakosodásának
"esetlege§' elit jellegének felerősödese miatt. A kétféleállomány behívásának formái is különbözni fognak. Al állandó és aktív szolgálatot ellátókat az önkénteselóől (hivatásos, szerzódéses, stb.) fogják kiállítani, míg
anxalékosd<atbehívlLák kiképzésre (sorkatonai szolgálatra), Természetesen
valamikor a távoli jövőben az al*ív szolgálatot teljesítő katonák letünhetnek és ez is lehet ennek a tendenciának az egyik változata.

A polgáriasítás

a

á

A fenti lépésekmajdani megtételéhez a politikai alapokat

a

megúju-

ló Eszak-atlanti Szerződés Szenezetének biztonságpolitikája adja, A ki.
alakult és várhatóan az ezredfordulón is érvényes NATO biztonságpolitikájának összetevőit tartalmazza az 1.sz.ábra.
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E.)

A honvédségharci-technikai eszközei moderniációjrónak
változatai

A világrend és a ülággazdaság áíalaku|ásának megindulásával lezárult egl korszak és kialakulóban van egy új éra, Hazánk mint a fejleti

Nyugat egyik peremországa a befogadás érdekében számos nehézséggel
küszkódik. A végbemenő változásokat mint innovatív folyamatokat az
államhatalmi változások és a modernizáció determinálnak. A modernizáciő álta|ános értelemben véve egy olyan céltudatos és komple>mek tekinthető folyamat, amely politikai indíttatással generál változásokat. A

hazai modernizációnak az a cé§a, hogy megállitsa a perifériára történő
sodródást és elmozdulás történj€n a fej|ett Nyugat irányába. Ezéríaz
emberi tényezővel lehetőleg lépéstkell tartanunk az új technikákkal,
azok alkalmazói-felhasználói vagy adaptációs vonatkozásban, a hadí
technológiai készség-képesség
megszerzésével,fokozásával és végezetül
a nemzetközi vonatkozásban a politikai és katonai szövetségek deklarálásán túlmenően "élő" szövetségek megtestesítésében.Igy van ez azEurópai Unióval is, ahol az európai fejlődési model| (angolul: European
Sustainable Development (ESD) három prioritást jelöl meg: a technika
fejlődését, a foglalkozás szintentartását és a kömyezetbarát íejlódést.

A tudományos és műszaki fejlődés egyidejűleg és egyformán cél és
eszköz a modernizációs folyamatokban. A modernizáció tulajdonképpen
átmenet az egyik technikai korszakból a másikba. Az átmenetet elősegíti
a ma is zajló rendszerváltozás.
Egyes nézetek szerint a modernség három fő összetevője: a funkcionáIis munkamegoszúás, a technikai fejlődés felglorsulása és az innovatív államvezetési technilcík alkalmaása. Ezekből fakad az, hogy a
nemzetközi munkamegosztásban, így a nemzetközi béke és bíztonság
szavatolásában és másokban is hazánknak új helyet kell keresnie és el_
foglalnia. Megítélésünkszerint az orosz hadiiparban a technológiaáramlás fő akadályát jelenti a túlspecializáció és az innováció szervezeti,
szerkezeti és finanszírozási folyamata. Vagyis abarokknak tartott műszaki változások nem a termelési folyamatok javításában és hatékonyabb
termelési módszerek alkalmazásában jelentkeznek, hanem inkább a ter_
mékeket tökéletesítik és kisebb módosításokkal javítják azok múszaki
teljesítményét.Így válik az innováció rutinná, mely elvezet a katonai innovációs folyamat konzervatbmusához. Az űj katonai modernizáció az
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információra, úrtechnikára, nukleáris energiára, mobil- és stabil robotokra, manipulátorokra, precíziós fegyvereke, fegyverrendszerekre és a katonára épúl.Ezek után először vizsgálódjunk a technika körü|.

A honvédségben rendszeirben tartott harci technikai eszközók magukban egyesítik a harc megvívásához szükéges tűz, mozgás és csapásmérésképességénekeltérő
mennyiségi szintjét.

_

fejlett és kevésbéfejlett

_

minőségi és

A harci technikai eszközök sajátos arculatához hozzátartozilq hog/
zömük önjáró, esetleg repűló, kisebb hányaduk voníátmány vagy §zá|lítmány. A repül őszetkezetek az irány- és sebességváltozáson túlmenően a magasságváltozására is képesek. További jellemzőjük az alvázra
(hordozóra), a fedéIzetre, a toronyba (vagy toronyra), a kiizdőtérbe felszerelt fegyverrendszerek. Ilyenek példóul mint: az ágl,ílk, a különböző
rakéták, a géppuskák stb. A harci technikai eszközök az elmű|t évtizedekben speciális import útján kerültek beszerzésre és csak elenyésző hányaduk hazai gyártású.

Ma

a nyugati hadseregekben és a honvédségben meglévő harceszösszehasonlítása esetén az üldözöttek vagy elérendók (nl,ugatiak)
és az üldözők (lemaradottak) helyzetképe áll elő, az üldözés és elfográs
matematikai problémakörében, az üldöző futógörbe íveleménekalakjában. Vagyis az üldöző görbe (a honvédségharci technikai eszközei) mint
mozgó pont tart ery szintén rnozgó pont, a nyugati modern harci technikai eszközök felé, mozgási sebességénekiránya mindig a modern harci
technika tartózkodási helyébe mutat. Megjegyezzük, hogy a tartózkodási
hely új minőségi tulajdonságokat is kifejez. Kiinduló feltételeknek taríom: a követő U, a követett V állandó sebességgel mozog; a követett
pá|yája azxtengely, a kóvetett az Ox irányba mozog. Az Ao és O, valamint
az A és M egymáshoz tartozó pontpárok, pontosabban a csúcstechnológiával rendelkező nyugati és a magyar harci technikai eszközök helyzetei.

közök

AoO=

Ao-banx: Oésy=a. 1;n

szempont,
"res
hogy az üldöző Ao-tól A-ig ugyanannl idő alatt mozog, amennl idő alatt
a ny]gati harci technika o-tól M-ig. (Lásd 2. számú ábrát.)
az állandó, vagyis

2.sz.óbra

A KöVETö

A

(üLDöZó)

MoZGÁSPÁLYÁJA

v sebességi arány váItozása révén,péaáúa követett

pólyán a sebes-

állandó, esetlegfékződik az innovációja vagl a pólya nem eglmes
(üe konsnlkiós hibák sorolhatók) vap ha mindkét íeltétel egidejúleg áll
fenn a tátglalás bonyolultabbá váIk A nemzetkőzi béke és biztonság, a
fizetőképesség, a kiképzésiobjektumok, az infrastuktúra, a logisztikai és
más tényezők juthatnak itt meghatározó szerephez. Az üldözó görbe a
fenti számítások alapján bebizonyította,hogy az azonos ütemú és minőségi fejlesztés vagy beszerzés esetén sem érheti utól a hazai harci technika
a modern harci technikát, ennek következtében a jövőben a politikai és
a katonai vezetésnek a korszerű harci technikai eszközök beszerzésében
és a fejlesztésébena követő- vagy utánbeszerző (esetleg fejlesaó vary
modernizáló) tevékenységgel szabad számolni, amely megköveteli az új
beszerzési politika elvi kimunkálását és abban a diverzifikáció bizonyos
mérvű megtartása mellett a nyrgati orientáció erősítésétés növelését.
ség nem

Hazánk biztonságpolitikai helyzete, gazdasági biztonsága,

a

honvéd-

ség hadi - technikai helyzete, állapota, a hadügyi forradalom hatásai és a

körülmények számbavételével hámm változatban (bár lehetnének alap-
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elvek is) fogalmaztam meg a honvédségharci technikai eszközei modernizálásának útjait, összhangban az ország modernizálásával. Az első válíozat szerint: a harci technikai eszközök néhány kulcsterületének modernizálására kellene összpontosítani; a második változat szerint: széles
sávban kellene a modern eszközöket rendszerbe állítani és a harmadik
változat alapján: a korszerűtlen, elmaradt, lemaradó vagy visszahúzódó
hadi technikai eszközöket célszerű fel záíkóztatni akatonai képesség növelés és az egységes konzisztencia érdekében. Mindhárom változat esetéberl a hadcrőnemi, feguememi és szolgalati ágankent szabad projekteket elkészíteni, a multinacionális katonai erők kompatibilitása, de főként
az interoperabilitás szempontjainak érvényesítésével.

A három változat eselében az"előnyök és hátrányok" összehasonlító
vizsgálatának elvé gzÉse ltál a követkző megállapításokta jutottam:
Az első változat

előnye igen hamar jó pozícióra teszünk szert bizonyos kulcsterüle-

teken, az"elitlechnikr", a csúcstecbnológia több területen rendszeresítésre,
illetve bevezetésre kerül;

hátnínya: az e|őretörő új technikát, forráshiány miatt nem képesek
követni a többiek, ezért a katonai képességekbenszűk keresztmetszetek
jönnek létre, melyek pótlásához békében import szükséges, háborúban
pedig a koalíciós katonai erő támogatása.

A második változat
előnye jobb alapot biztosít a kiegyensúlyozott á nyugodt fejlódésnek, továbbá a széles sávban való elóretörés tágabb teret nyújt a manőverezésre;
hátránya: nem lehet olyan mértékbena kulc§területekre ös§zpontosítani a forrásokat, hog5l egázében és általánosságában véve ne fokoádjon a lemaradás a legfejlettebb színvonaltól, továbbá fenáll a fonások
szétforgácsolásának a lehetósége is.
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A harmadik változat
előnye: hosszabb távon csökkenthetók a mozgékony alkalmazást
visszafogó harci technikai eszközök, de az elmaradó területek fejlesztése
túl sok forrást kötne le;
hátránya: nem lesz elegendő pénzeszkóz a műszaki színvonal folyamatos jaűtására és nagyobb szerephezjut az import helyettesíthetősége.

A honvédségharci technikai eszkcizeinek moderniz á|ása tehát rnegköveteli a meglévő eszközrendszerek íelváltását és e folyamat révéna honvédség új technikai korszakba lép, ami akár elismerjúk, akár nem, a hadügyi forradalom egyik áramlata révénmegy (mehet) csak végbe.

A folyamatnak "csak" igazgatástechnikai velejárói a haditechnikai
fejlesztési rendszer elméletének ós reálfolyamatának menedzselése, a
programköltségvetés életbe léptetése,a beszerzési politika kialakítása, a
nemzetközi kooperáció, katonai segélyek, a gazdálkodási rendszer átalakításának folytatása és távlati prognózisok, valamint a hosszú, kózép- és
röüd távú tervek kimunkálása.
Ebben a fejezetben második vizsgálati kérdésünket a katona, szélesebb értelemben a katonaáIlomány minősége és e5téb kérdósek képezik A fejlett demokráciák fegveres erői katonaállományának sokoldalú
anazlizá|ása eredményei arra engednek következtetni és megglózni bennünket, hogy ajövő bármilyen típusú konfliktusában csaka magasan kvalifiI<tilt, intelligens, a magas fokon kiképzett, jól felszerelt, meffi)őzí1dött,
erkólcsi-politikai tudattal, széles körű és méIy, valamint korszelú ismeretekkel, glakorlati tapasztalatokkal rendelkező katona, katonai erókötelék
Iesz képes eleget tenni és elviselni az idegeket és faikumot igénybe vevó
helyzeteket és légkbrt. Ez igaz a reguláris és az irreguláris háborúra is,
amelyek az addig nem látott katonai erények, valamint a társadalmi és
gazd'asági érzekenységcsillogtatását kívánja meg. A tisztek képzésekatonai és cMl intézetekben felváltva történhet, költségkímélő módon, rövid időtartamban és célorientáltan.

A mindennapok keserű "maryar" valóságában csak a magasfokon
kiképzett csapatok lesznek majd képesek arra, amit a védelempolitikai
tervezők, a vezérkari tisztek elvárnak ugyanattól a szervezettől békében
és háborúban. A tehetség, a lelemény nem biztos, hog5l úgy működik bé-
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kében, mintháborúban. Ezen megállapításokból fakad az a követelmény,
hogy a katonák kiválasztrásával (rekrutálásával), kiképzésévelés magas-

fokú kiképzettségénekfenntartásával kapcsolatos intézkedéseknek a
két haderőnemben ós azok fegyvernemeinél elsódleges prioritást szükséges kapniuk. Szélesebb értelmezésben ez azt is jelenti, hogy a katonák
törvényben megfogalmazott jogain és kötelezettségein tű az illetmények
és egyéb javadalmazások időtáIlását, értékétmegőrizni és azoknak adekvát komplex rendszerek működtetését, fenntartását s zorgalmazni célszerő valamennf szinten.

A világ

egyetlen országának katonai beszerzési (ellátó) rendszere
a2í. századí" elképzelt" hadviselés megfogalmazható követelményeivel. A polgári technológiák túlnyomó részébenmegelőzik a katonai technológiát és ha a jövő "nag hábonija" (ítábor(li) netán például a polgári információs technológiákon fognak alapulni, akkor
a lemaradás nagyon veszélyes lehet. Ebből a most látható kiutat a már
korábban említett beszerzési reform képezi, olyan kereskedelmi hálózattal, amelynek sávjában hozzájuthatunk a modelT érzékelőkhöz, a
precíziós vezérlésűfegiverrckhez, lézerirányítású rakéákhoz, roblranófejekhez, lőszerekhez és a vezetési_irányíási rendszerekhez, Az ipari
bázis számáta az izemelíeIés,javítás és működőképesség fenntartása
marad. A komolyabb műszaki javítási és karbantartási műveletek a NATO NAMSA-jára (Fenntartási és Ellátási ÜgynöIségére) maradnak,
amelyre rá kell kapcsolódnunk. A NAMSA optimális költséghatékonysággal múködik, tevékenységénekmegbízhatósága garantált.
sem képes lépésttartani

A jövő olyan műveletei mint a békefenntartás, a béketeremtés és
békemegíiryelésinkább a haryományos katonai képességeketigénylik,
mintsem a csúcstechnológia által megköv€t€lt
ismereteket, járla§ságokat és képessógeket.

A geofizikai,

a pszichotronikai és más fegyverek elterjedése mellett

a katona egyéni felszerelése kibóvülhet éjjellátó szeműveggel, a sisakban
hordozható számítógéppel és a számítőgép á|talivezérlésen alapuló páncéltórő- és légvédelmi rakéta fegyverzettel, továbbá kézi riadó-adóvevó

készülékkel.

Az egmemzetiségű könnyi

gepesített harci zászlóaljaink és a dand.ár

méretű célirányos erőink az egyesített parancsnokságokkal betagozódnak
a

multinacionális katonai erőkötelékekbe és áttérnek ónálló, a dandára-
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iktól és hadtesteiktől többé-kevésbé függő harctevékenységek folytatá_
sára, az ilj generációjú, egyéni és kollektív harc és lűzltezető eszközök,
valamint a nagy pontosságú és növelt hatású rakéták és lószerek alkalmazására.
A multinacionális kaíonai kötelékek alapvetően a logisztikai rendszerre épülő üibbnemzetiségű logisztikai támogatíst kapják.

Végezetül az ipari korszak az új kihívások ellen is bevethető ipari
típusúhadsereget kíván. Ennélfogva az űj ipari típusú hadsereget úgyszűkéges kialakít ani,hogy a katonai célobjekrumok közöíí., az ellenséges
erók, az infrastuktúra, a termelőbázisok, a nyersanyag és erőforrásokszerepelnek. Ezáltal a hadsereget úgy kell kialakítani, felszerelni, felfegyverezni, kiképezni és megszervezni, hogy képes legyen egymást kovető és
szerteágazó hadműveletek fol1tatására, esetleg a hadszíntér teljes mélységében- azonos időben.

Az ilyen típusú hadsereggel vívandó háborúban

a következó

elvek

(az elv valaminek az elméleti alapja vagy általános elgondolása) lesznek
aktuálisak: a célmeghatározás, a ke zdeményezés, az erőkifej tés egységessége, az összpontosítás, az erőkkel történő gazdálkodás, a harmonizált
manőverezés, az egyszerűség, a meglepetés és a biztonság.
9.)

A katonai védelem tervezőihez

A hadviselés váltoásban van és ez a változás alapvetőbb és gyorsabb, mint bármikor a történ€lem során. A következő években a Magyar Kciztársaság védelmének tervezői erós nyomásnak lesznek kitéve
abban a tekintetben, hory lépésttartsanak a konfliktusok metamorfózisával.

A katonai vezetésnek és a tervezésnek azért, hogy a hadügyi forradalom nyújtotta lehetőségeket ki (fel) használja, a hagyományos és nem
hagyományos esetleges konfliktusokban való eredményes részvétel érdekében szükségessé vált azt, hogy megr€formá|ia a védelmi tervezést,
nevezetesen azt, hogy miről, miként gondolkodik, fejleszt és folytat beszerzést, hogyan tervezi az esetleges harcok megvívrását. Az ilyen típusú
változásokat megköveteló újításokegy olyan keret kialakítását igénylik
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vagy az olyan alapelvek egész sorát, amelyek elősegítik a rohamos válto-

zások időszakában a döntéshozatalt.

Ebben a tanulmányban eg ilyen keret (vag új kereű gondolkodás)
h oz kív á nt a m ere dm ény e s e n hozz áj á rulnl A tanulmány lehet,
hogy nem minden kérdéskörben találta meg a megfelelő elveket, tán még
az is előfordult, hogy tévedett néhány fontosabb következtetésében és
új fogalom alkalm azásában is. Vannak kózöttünk olyan katonatisztelg polgói elemzők és tanácsadól, akik hozzóuoktak ahhoz, hogl görcsösen ragaszkodjanak a hábonival kapcsolatos változatlan, úglnevezeft örök és
megfellebbezhetetlen igazságtlkhoz. Ók és követőik feltehetően kritizálják
vagy elvetik majd a dolgozat néhány ajánlását, következtetését és talán
olykor néhány esetben igazuk is lehet.
ki a l a kaítá s á

A dolgozat a

ho§szú és fáradságos kutatómunka eredményeként
kí§érletet tett arra, hory hozzájáruljon a hábonú természeíébenbekö_
vetk€zett é§ bekövetkezhető vá|toÁsoktistlázásához és a írendek pillanatnyi hatásának éízékeltetéséhez,vagyis ahhoz, ami ebben a komp_
lex lrérdéshalmazban történik.

A dolgozat

azon a meggyőzódésemen alapszik, hogy a hosszú távú
gondolatmenetektől (amelyek akrár helyes, akár nem - minden egyes eleme) hazánk biztonság- és védelempolitikájának alakítói és a vezérkar
tervezői csak a saját lelkiismeretük és felelősségük tudatában tekinthetnek el.

Ugyanis a holnap változásai a tegnap változásaihoz képest egyre inkább felgyorsulóban vannak, ezért a katonai kutatók eryik legfontosabb
feladata az, hogy azon gondolkozzanak, milyen lesz a következó, sót az
az ut áni

"e

l ( b e ) köv e tke z

ő"

háboíű.

A tanulmány

megírása közben feldolgoztam a problémalór számos
nlagati és kleti katonai és civil uakirodalmót, kikérdeztem kúlföldi és hazai katonákat, civileket, feldolgoaam a kormóny modernizóciós programJ7í. A kutatá§ folyamán alkalmaztam: elemzó, összehasonlító, indukciós,
dedukciós és más kutatási módszereket. A fogalom, ítéletés következtetés összefüggése keretében az ajánlásaimat, az elveket és a trendeket
kifejtettem, ezért végső összegzést nem készítettem.
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Egy volt, letűnő korból egy új és szebb, de ugyancsak küzdelmes kor_
szakba történő érkezéshez Ady En dre " Fáradtan biztatjuk egmúst' című
verséből az utolsó előtti versszakot idézen:
"

hol ut at v eszte xiinN
Vórat, tihet, birodalmat,
Va la

valamiben kés lekettí]nk
s most harcolunk kedvet vallva kedvetlenüI"

A költő ep másik

következőképpen:

versében hangsúIyozza a munkát és a teendőt a

"Nagtot végezni mé§s mi jövünN

Es talán"csak" ennyi

a

feladafunk

és kötelességünk

Aköltővátesznem láthatta azt, hogy aXX. században
volt a harmadik, űn. nagl és globális kikdelem.

a

is"

hidegháború

Az új, hidegháború utáni korszakba történő belépésselaz Eszak-atlanti, az európai és az euro-ázsiai közösségeknek újabb és gyökeres átalakuláson kell átesniük.

A hidegháború egy szép és csodás tavaszon fejeződött be, ott ahol
megadott felek nem voltakvesztesek és átrendeződés sem történt. Innen
indult Közép- és Kelet-Európa az euroatlanti közós értékekfelé.
A közös
-a

értékek átiilelilc

kultúrális közös

gondalatiságot;

- az alkotmányos és liberális demokráciát;
- a szabadpiaci gazdaságokat;
- a kisebbségi jogok tiszteletbentartását

és

- a feg;nreres erők polgári irányítását, ame\eket az elégséges védelem alapján fognak kialaKtani,
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vÁr-roznror A LoGIsZTIKAI szERvEzETI ELEMEK
ruer,exírÁsÁrroz ÉsÁu,ouÁrrrrrÁnÁxne
ÉpírÉsÉmz
i[anulmány/
Jdroscsék Miklós, Lenglel Andrósl

A Ma5nr Honvédség íolyamatban lévő szervezeti átalakítása sorál azíj szervezetre áttérő katonai szervezeteknél §ürgetó igénnyel me-

rüI fel az állománytáblákba kerülő logisztikai szervezeti elemek meg_
nevezéséne\felépítésénelállománykateróriáinak meghatározása, ill€tve típus§zervezetek szerinti es/ségesítése.
A logisztikai szewezeti elernek rendszerének kialakítását e5, hosszabb
idószakot felölelő előkészító munka előzte meg, melynek során az MHP
és a csapatparancsnokságok érintett vezetőszerveivel a szülrséges egyeztetések végrehajtása megtörtént.

A logisztikai szervezeket kialakításánál figyelembe kellett venni az
elhelyezési szolgálat beintegrálódását, továbbá a haderő alkalmazás megváltozott körülm ényeit, az egyiltmúködő külföldi hadseregek logisztikai
rendszeréhez történő kapcsolódás követelményét.
Kiinduló elvi alapként került elfogadá§ra a különböző
hoz tartozó logisztikai szervezeti elemek rendszere, igl:

tsgozatok-

- zászlóalj, osztály tagozatban LOGISZTIKAI S ZÁű,^D
- dandár, ezred tagozatban LoGISZTIKAI ZÁSZLÓALJ
- hadosztály tagozatban LOGISZTIKAI EZRED (békében)
LoGISZTIKAI DANDÁR (háborúban)
Ezek ös§zetételét, illetve

a

logisztikai vezetőszervek felépítéséta ta-

nulmány tartalmazza.

1J&o§csákMfió§ezledes,MHATFcsF-sé8szervezésiéshadkiegé§zítósiosztályvezetó,Len§/el Aldrás órnagy, szervezó fóti§á

47

A tanulmány felöleli a BÉKEés a HÁBoRÚs (M) logisztikai szervezeti elemek rendszerét. Tartalmában jól elkülönül a vezeió szervek és
a logisztikai egységek, alegységek összetétele, azon túlmenóen az összfegyv.ememi, illetve feg5vernemi-, szakegységek, magasabbegységek típusaihoz illesztés.
Ma már folyamatban van a szakrnai fórumokon, konferenciákon megvitatott, kiérlelt logisztikai szervezeti elemek állománytáblákba építésé.
Természetesen a szakmai körökön Kvül a csapatparancsnolaágok is elősegítettékaz anyagi-technikai szervezetek szükséges mérvúátalakítási
törekvéseit,

A íanulmány kidolgoása során a jelenlegi feltételrcndszerek keretein belül - a gyakorlati megvalósítás átmeneti jellegét szem előtt tartva _
csak ery rövid időszakra szóIó logisztikai szervezeti rend felvázolására
nllt lehetőseg. A logisztikai biztosítás rendszerének kiépülésével,fejlődésével,a szervezetek további átalaKtrásával kell számolni, metynek előkószitése az e tr{rglban születendő publikációkkal §€gíthető eló.

Logisztikai szervezetek
I.

Ászl-ó N.J, oszTÁLy TAGozATBAN
BÉKE szERvEzETú

zÁsa-óN-l

A,) Kötelékben lévő összfegrvernemi zászlóaljon beIüI:
1.)

A

ászlóaf

vez etésébelLogisztikai szolgalatfőnök

(pk.log.h.) be_

osztá§t kell szerepeltetni a korábbi at.sd. (pk.at.h,) beosztás helyett.
2.)

DOT

A zászlőalj togi§zíikai biztosítására LOGISZTIKAI SZAZA-

(1.sz. vózlat)

-
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kellléttebozni, amebnek összetétele:

Századparuncsnokság

_

Javító szakasz, amely lehet raj tagozódású (frjav.raj, pc.,
vagy gjműjav.raj) vagy úgynevezetí "tömböEítetí" kialakítású (a rajparancsnokok és szerelők szakmai számuk sorrend-

jében kerúlnek felsorolásra)

_

Ellátószakasz (szervezetében lőszerellátó raj, szállítóraj,

élm.ellátó raj)

-

Segélyhelyhagyományosfelépítésben

Ahol a szervezet béke feltöltöttsége A LOGISZTIKAI SZ^ZAD
struktúra kialakításátnem teszi lehetővé, ott logisztikai alegységek megnevezésse| a köveíkező szetyezeteket keII léftehozni:
-

javítóraj

-

lószerellátó raj

-

szállíí&aj

- élelmezesi

ellátóraj

- segélyhely

B.) Kötelékben |évő azonnali alkalmazható zászlóa[ion belül:
1.) A ászlóa|i vezeté sébel Logisztikai szolgálatfőnök (pk log.h.), valamint haditechnikai szolgálatfőnök, hadtáp szolgálatfőnök, szállásmester beosztások szükségesek.

2.) A, zászlőalj logisztikai biztosítására I avítószakasz, Ellátószakasz, Egészségúryiszakasz összetételő Logisztikai század szeíve7Étlétrehozá§a szükéges.
"M" SZER!,EZETÚ

zÁsa-Ó

Ns

l.) Zászlőnlj vezetésében Lo§sztikai szolgdlatfőnök (pk.log.h.) beo§ztást kell szerepeltetni a korábbi anyagitechnikai (pk.at.h.) helyett.
2.) A zószlróatj logisztikai biztosíására Logisztikai szózad szeívezÉt
kialakítása szükséges, amelynek összetétele:

-

§zázadparancsnoI§ág
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-

Jaűtószakasz (szervezetében javítórajok, vagy szakbeosztások a tömbösített változat szerint)
Ellátószakasz (lőszerellátó raj, szállító raj, élelmezési ellátó
raj)
Egésxégügyi szakasz (I-2, kiűdtő raj és sebesültszállító
rajok)

S zakbeout ósi
-

logisztikai

kategórilk a zászlóaljnól

szolgálatfőnök

-haditechnikaiszolgálatfónök

szolgálatfónök
szállásmester
- századparancsnok
- segélyhelyparancsnok
- szolgálatvezető
- rajparancsnok
- technikus
- a többi beosztás
- hadtáp
-

:

tiszt
tiszt
tiszt
tiszt
zls., ill. tts.
tL§-

tts.
tt§., ill. t§.
tts,, ill. ts.
ts., ill. honv,

IL

DANDRÁ& EZRED TAGOZATBAN

BÉKESZERVEZET
A)

Összfegrvernemi dandáron belül:

A gépesítet! vary gépesitett lövészdandtlr vezeté§ébel Logisztikai főniil<sZglétrehozása szúlcéges (röüdítése log.f-ség) a korábbi Anyagi-technikai főnökég helyett.
1.)

A logisztikai főnökség összetétele:
-

Logisztilrai főnök (pk.log.h.)

b eo
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vtv a : gazdá|kodó fótiszt (tiszt)
tervező főtiszt és tisztek

Haditechnikai főnöksóg
haditechnikai főnök (log.f.h.)

-

beosztva: az eglszgmélyes szolgálatokvezetői, (pl. műszaki,

vegyivédelmi, mérésügyi, stb.)
alárendeltségében:

Fegyverzettechnikai szolgálat
üzemmmérnök)

-

(szolgálatfónök,
-

Páncelos és gépjárműtechnikai szolgálat
(szolgálatfónök, üzemmérnök)

-

Elektronikai szolgálat
(szolgálatfónök)

Amennyitren a HTF alárendeltségében szolgálatvezetők helyat szolgálatfőnökök áilíüatók be, úp azokat a Fegyverzettechnikai szolgálatÚoz hasonlóan /<ú lön-külön elernenWnt kell szerepeltetni:
- Hadtrápfónökség

hadtápfőnök (log.f.h,)
aIárendeItségében:

üzemanyag szolgálatfónök
élelmezesi szolgálatfőnök
- ruházati szolgálatfőnök
- hadtáp szolgálati ágak nyilvántartói
-

-

Elhelyezési szolgálat
elhelyezési szolgálatfőnök

-

Egészségüryi szolgálat
egészségügyi szolgálatfónök

-

Ködekedési (sáltító) szolgáIat
Közlekedési (szállító) szolgálatfőnók
beosztva: diszpécset

2.) A dandár

alatt,

logiszti!Fi biáosítására l,ogisztikai alerységek címszó
Q. sz. vázlat) és külcin Secű-y-

LoGISZTIKNv^szLÓNJ

HELY

létrehozása szű}séges.

A Logisztikai ászlóalj vezetésének ö§§zetétele:

_

Parancsnokság és törzs (tervező tisztek, szeweó tisztek, humán munkatárs, nflvántartó, diszpécser).

-

Biztosító szakasz (híradó raj, kommendáns és forgalomszabályozó raj, vegyi- sugárfelderítő raj).

-

Javitószázad (szervezetében fegyverzetjaűtó szakasz, lánctalpas harcjármú javítószakasz, kerekes harcjármű javítószakasz,

vegyes javító szakasz, mérőeszköz=kalibráló

raj vontató szakasz),

-

Elláttószázad a haryományos felépítésbenlószerszállító, üzemanyag szállító, anyagszállító szakaszok, étkezde és erység raktá_
rak,

-

E|helyezésiüzemeltetőszolgálat

Szakbeosztósi kategóiák a dandómál

Dandár vezetésében

ügykezelő
nyilvántartó
technikus
- diszpécser
- a tóbbi beosztás
-

tts.

-

tt§.
tt§,
tt§.

tiszt

A Logisztikai ászlóa|i szervezetében

§záZadparancsnok
szakaszparancsnokok
- rajpafanc§nokok
- a többi beosztás
- elhe. ütó.szolg.
-

5?

ti§zt
tts., ill. zls.
tts., ill. ts,
tts., ill. honv.

ka,

rrÁsonús szBRvEzET
A)

ósszfegyvernemi dandáron belül

1.) Dandár vezetésébena Ingisztilot fónökseg szervezete a béke
struktúrában nem szerepló szakági vezető, illeWe segítő beosztrásokkal
egészül ki.
2.) A dandár logisztikai biztosítrására Ingisztikai alegrségek címsó
alatt LOGISZTI ,KAI ZASZLÓ1J-J létrehozása szükséges, amelynek
összetétele a béke szeívezettől az alábbial<han tér eI:

-

megszúnik a Segélyhely.

zás óalj sze:rves részekéntEgés zségijgli századot kell szervezni. melynek óssze tétele:
a

-

szánad parancsnokág, Piztosító szakasz (híradó, komen-

dáns, világító rajok) Atvevő-osztályozó, Műtő-kötözősokktalanító, osztályozó csoport, Fektető, Fogászat, Laboratórium, Gyóryszertár, Sebesúltszállító raj

Ellátó szakasz (szá||ítóraj, élelrnezésiellátó raj, raktárak)

kaIeg& iái az E gés z s égügti
zad kivételével megegleznek a béke szewezetnél felsoroltakkal.
A logisztikai alegységek szakbeosztá

si

sz á -

Szakbeosztási kategóriák az Egészségiiryi sázadnál:

komendáns
raktáros
- raktárvezető
- szakaszparancsnok
- ápoló
- kötöző
- asszisztens
- a többi beosztás

-

honvéd

-

t§.

tts.
zls,
tts.
tts.
tts.

ti§zt
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BÉKESZERVEZET
B.) fegrvernemi ós szakaleglségeken belül

Az egység vezetésébenlogisztikai főnökség létrehozása szükségas a korábbi Anyagi-technikai főnölrség helyett.
1.)

A Logisztikai fónökség összetétele:

-

Logisztikai főnók (pk,log.h.) feg5ivernemnek megfelelő szak-

-

Haditechnikaifőnökség
haditechnikai fónök (log.f.h.)

képzettséggel;
beosztva: gazdálkodó főtiszt (tiszt),
tervezó főtiszt és tisztek,
ügykezelő gépíró

z§|E^|atok v ez,etői
mérésügyi, stb,)
elektronikai,
(pl. múszaki, végyivédelmi,
b eo s ztv a

: az egyszemélyes

s

alirendeltségébm:

Fegivenettechnikai szolgálat
(szolgálatfónók, üzemmérnök)
Páncélos és gépjánnűíechni}ai szolgálat
(szolgálatfónök, üzemmérnök).

Amennfben a HTF alárendeltségében szolgálatvezetők helyett

szolgálatfón-okcik állíthatók be, úgy azokat a fegyaerzettechnikai szolgálathóz hasonlóan ki]lön,lcülön elemenként kcll szerepeltetni:

-

Hadtápfónökség
hadtápfőnök (log.f.h.)
a6rendeltségében:
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üzemanyagszolgálatfónök
éIelmezésiszolgálatfőnök

_
-

ruházati§zolgálatfőnök
hadüáp §zolgáIati ágak nyilvántartói

Elhelyezésiszolgálat
elhelyezési szolgálatfőnök
Egészségügriszolgálat
egésxégügyiszolgálattőnök
Közlekedési (sáItító) szolgálat
Közlekedési (szállító) szolgálatfőnök
beosztva: diszpécser

Ahol a létszám és létszámviszonyolq valamint a feltételek ezt nem
teszik lehetővé ott a Ingi§ztikai főnökséget tömbö§ítetten kell kialakítani, áIlományában:

-

logisztikai főnök (pk.log.h.)
a működést biztosító szakági szolgálatfőnökök

vagl szolgálat-

vezetők tartoznak. (A többi szakágivezető beosztása csak háborúban rendszeresített).

2.) Az egség logisztiksi biztosítására lngisztikai alerységekcímszó
alatt LOGISZTIKAI ZASZLOéJ-J és SEGELYHELY létrehozása

szőkséges, ame lyte k ös szetéle le :

-

parancsnokság és törzs

-

Elláíószázad

Javító század (fegyveneti, gépjármú-jaűtó szakasz szaktechnika- j avító szakasz)

Elhelyezésiúzemeltetőszolgálat

Ahol a létszám és létszámarányok nem teszik lehetóvé ott Logisztilrai alepségek megnevezés alatt a hagomályos szervezeti elemek
3.)
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-

Julitószánad
Ellátószánaó

Elhelyezésiüzemeltetószolgálat
Segélyhely

kerülhetnek kialakításra,

rrÁnoRÚs szBRVEzET
1.)

A logisztikai főnökség béke szervezete ahiányzó szakági beosz-

tásokkal kiegeszül.

Az egpég logisztikai biztosítására LoGISZTIKAI zÁszrÓlétrehozása szükséges, amelynek összetétele a béke szervezettől
csak annyiban tér el, hog5l a Segélyhelyet is magába foglalja, illetve a Javítőszázad mérőeszköz-kalibráló rajjal egészül ki.
ALI

2.)

A Logisztikai zászlóalj vezaő szerlében és végrehajtó aleglségeiben a

béke óllomány az "M' beosztóso&al hegészül.

ilL
HADOSZTÁLYTAGOZATBAN

BÉKESZERVEZET
A)
1.)

A hados2tály szervezetén belül
A hadosztály vezetésébenLogisztikai főnökség létrehozása szük-

séges.

A Logisztikai főnöl<ség összetétele

5ó

:

-

lngiszti}ai főnök (pk.log.h.)

-

Logisztikai fórök helyettes
szakképzettségi követelmény: méínölq vagy általános hadtáp

-

Tervező alosztály

szakképzettségi követelmény: általános hadtáp vagy mérnök

-

Haditechnikaifőnökség
haditechnikai fónök (log.f.h,)
alárenleltségében:

-

Feryverzettechnikaiszo|gálat

-

Páncélos és gépjárműtechnikai szolgálat
(szolgálatfőnök, üzemmérnök, ellátó tts.)

-

Műszaki-technikaiszolgálat
(szolgálatfónök, ellátó tts,)

-

VeglivédelmitechnikaiszolgáIat
(szolgálatfőnök, ellátó tts.)

-

Elektmnikaiszolgálat

-

Mérésügri szolgáIat
(szolgálatfőnök, eilátó tts.)

-

Hadtáp főnökség
hadtápfőnök (log.f.h.)

(szolgálatfónök,

(szolgálatfónök,

üzemmérnök, ellátó tts.)

ellátó tts.)

alórendeltségében:

-

ÉIelmezésiszolgráIat
(szolgálatfőnök, ellátó tiszt)

-

Ruházati szolgáIat

-

Üzemanyag szolgálat
(szolgálatfőnök, ellátó tiszti)

(szolgálatfőnök,

euátó tiszti)

-

Elbelyezésiszolgálat
(szolgálatfónök, mérnök tiszt, technikusok, nfilvántartó, elóadók)

-

Egészségűgriszolgálat

-

Közlekedésiszolgálat
(szolgálatfőnök, közúti komendáns főtiszt, diszpécser)

(szolgálatfőnök,

epidemiológus, ellátó tisá)

2.) A hadosztály logisztikai biztosítására LOGISZTIKAI EZREDET (j.sz. vázlat) ke||létrehozni, amelynek felépítésea helyórségi feladatok ellátása miatt sajátos.
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A) Az ezrtd

vezetósében

-

Parancsnolság és törzs

-

Ingisztikai főnölség

-

Humán szolgálat

-

Helyőrségi szewek

B.) Az ezred szervezetében
-

-

a.)

Biztosító alegrségelc
- komendánsszakasz
- Híradó szakasz
VégrchaJtó alegnégelc

Jaűtóászlóalj
óllományóban:

b.)

Feglvetzetjavítő század
Gépjárműjavítő század
Híradóanyag javító száaad

Műszaki eszkö zjavíí6szakasz
Veryivédelrni anyagiavítószakasz

Méróeszköz-kalibrálóraj

Sállltó

és tároló

ásdóalj

állomótryóban:
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-

Szállítószázadok (lószer, üzemanyag, egléb anyagszállító szakaszok)

-

Rakodó és sállítmánykíséró század
Táro|ó szépad (század parancsnolság és szakanyag raktárak)

c.) Kiszo|gáló ale5ségek

-

Ellátószázad
Elhelyezési üemeltető szolgálat
Segélyhely

d.) Eryéb (hetyőrségi) feladatokat biztosító szervezetek.

rrÁnoRÚs szBnvEzET
A.) A hadosztály vezetésében Logisáikai fónökség létrehozása

szükséges, melynek szoívez,ete a béke struktúra szerinti, attól csak létszámában tér el.

B.) A hadosztály logisztikai biztosítására LOGISZTIKAI DANDÁ,R @g váItozat szeint 4. sz. vázlat) létrehoziása szii&séges, amelylek
felépítése:
1.)

A dandár paranc§nok§ág

é§

törrs, tovúbM Logisztikai fónökség,

egréb szolgálatok
2.) Biztosíúó alegrségek
-

híradó század,

- komendáns század
3.)

Végrehajíó ale§s€€k
a.)

Javítóásdóa[
- Parancsnokság

-T&aszánad
- 1-2. Fegynetzetjavitó század
- 1-2. Gépjárműjavít ó szápad
-

Híradóanyag javító század

-

vontató század
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-

Mérőeszköz kalibráló részleg

-

Vegyivédelmi anyag javító szakasz

-

Ellátószakasz

-

Segélyhe|y

b.) Harcanyag szállító zászlóalj
-

Parancsnokság

-

Híradó szakasz

- 1-2. lőszerszállít ó század
-

Harcanyagszállító század

-

Ellátószakasz

- Segélyhely

c.) Veglesanyag

szállití Ászlőal1

-

Parancsnokág

-

Híradó szakasz

- 1-2. Üzemanyags zá|lítő század
-

Vegyesanyag szállító század

-

Ellátószakasz

- Segélyhely

d.) Rakodó és sállítmánykísérő század
- Parancsnokság

- 1-2. rakodó és szállítmánykísérő szakasz
- 1-2. gépes rakodószakasz
e.) Hadosztály raktrárak
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-

Parancsnolság

-

Híradó szakasz

- Szakanyagraktárak

- 1-7. Katonai Kereskedelmi
f.)

Bolt

Kiizúti konendlins ászlóa{i
- Parancsnolrság
-

Felderítő szakasz

-

Biztosító szakasz

- 1-3. közúti komendánsszázad
- Útépítő szakasz
-

Javítószakasz

-

Ellátószakasz

- Segélyhely

g.) Egészségúgtiászlóalj
-

Parancsnokság

-

Törxszázad

-

Gyógydiagnosztikai alerységek

- Egészségvédelmicsoport
-

Osztályozó csoport

- 1-2. sebészeti szakcsoport
-

Belgyóryászati szakcsoport

- Gyógyszertár
-

sebesültszállító szakasz

- Gépj árműj
-

h.)

aűtó raj

Ellátószakasz

Logisztikni aleglségek (a d8ndiir biztosításóra)
l avitószázad
El|átószázad
- Zász!óalj típusúsegélyhely

-

-

ó1

ánónÉsz
A tanulmányban összefoglalt béke és háborús (M) szervezési alapadatok felhasználásával az új §zervezetek kialakításában résztvevő vezetók és kidolgozók részérelehetóség nfl|ik a vonatkozó javaslatok
rendszerszemléletű megközelítésére, illewe vóleményezésére,amelynek
jelentősége különösen az áttérés kezdeti időszakában meghatározó.
Ma már visszavonhatatlanul érvényesül az anyagi-technikai szewezelek, szew ezetielemek átalakításának a lo gisztikai szervezetek kialakításának irányába mutató tendenciája. Jelenleg e folyamat elején, az első
lépések megtételének fázisában tartunk, de a továbblépések érdekében
szükséges az elméleti alapok időbeni lerakása.

A

bevezető és a zóró részekben megfogalmazoft 4ondolatok

tanulmóny felhasználósra
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és továbbfejlesztére aj ánljuk
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s' vózlrl

GoNDolAToK A IIADERó Árer.lrirÁsnór
Gdspór Tlbor|

A jelen röüd tanulnány megírására a Magnr Honvéd hetilapban
megjelent kéííní§ késztetert. llz í995149, számban a következő olvasható:
"Á honvédségátalakításúval kapcsolatban a parancsnok (Deók lónos
vezérezredes - szenő) elmondta: bór sok helyen még csak most kezdődtek
el a személyi beszélgetése]E az mdis látszilg hog az átalaldtós nag)on negatívan hat az állomány hangulatóra, még azolan a helyekm is, ahol növelik a létszámot, hisz a katonák ott sern lótjók bbtosítottnak az elhelyezést,
a technikai elátottságot és a kiklpzés feltételeü. hoblémát jelentenek azok

a létszámok is - folyuua a parancsnok -, ametyeka az Orszógltilés elfu7adott. Az már most is látszilg hogl a létszámarányok vagl egáltalán netg
vagt csak nagl "vérveszteségi'órón telje§thetőek

Várhatóan a k)zalkalmazotti szül<séglet nagtobb lesz a meghatározott
- honvédségösszlétszámához viszonyított - tizenhórom szúzaléIaúl.Ha
mégis ragaszkodnak ehhez a százalékos arónyhoz, könnyen műk(tdésképtelenné válhat a honvédség-"(1)

A

másik írás az 1996123, számban jelent neg (Megkérdeztiik Végh
Ferenc vezérórnaryoí VAN-E KIÚT?), melyből az a|ábbi gondolatokat
emelném ki:
Nem v ákoztak pozitív irányban az állományarányolg nem növ el@dett
lényegesen a szerződ,éses katonók száma. Sőt, az őllomónyarányok megvóltoztatósakor komoly torzulásokat okozott a gors végrehajtás, a különböző szervezetek sajátosságainak nem keIIő figelembevétele. A kiáramló
"

közalkalmazotti úIlomány egtes szalanákban vákuumot teremtett. A szol-

gáItatásokat pedig lcülső cégelaóI - anyagiak hiányában - nem tudjuk megrendelni. szerzőüses helyelg a rendelkezésre álló anyagi kondíciók míatt,
nehezen töIthetők fel. Be kell látnunlg hogl az országailési hatúrozat lét-

1Dr.Gá§p&Tibornk,ezredes,MHFvTszF-sé8,Fe8,yveí,ló§zerésmll§zeíle.hnikaiosáá},vezeló

6,7

számarányait - tehát a létszámcsökkantés sarol<számain belül a tisztelg
tiszthelyettesek és közalkalmazottak arányát - csak olyan "emberóldozatoHral" tudnónk elérni, amely veszéIyezteínéa honvédségjövőbeni
múkodését.'(2)

A két cikk alapján aztlliszem az

olvasóban jogosan merül fel a kér-

dés, hogy honnan ercdnek az állományarányok
nem lehet módositani azoklt!

A feltett kérdéselső

és h8 nem jó|q miért

részere konkrét válasz adható, melyet az Or-

szágg5nilés §11995. hatfuozatából olvashatunk ki. A határozat többek
között kimondja: "A honvédség létszámón belül az alábbi arónyoknt
megküelítdni: a tisztek arónya 15 7o, a tisahelyetteseké 18 vo, a l<jzalkalmazottak 1 3 Vo leg)eru Ezzel epidQűleg a legénysé§ állományon belül növekedjen a szerződéses katonák száma."(3)

kll

Amódosítás lehetőségérevonatkozó kérdésfelvetésmegválaszolása
előlt éídemesnéhány összehasonlítást tenni mús országok hadseregeinek
állornálryarónyaival:
- Nas/-Britannia z tiszt 9 %o , tiszthelyettes 75
polgári alkalmazott 36 Vo. (4)

Vo

,

sorállomály 39

Vo ,

. - Hollandia: jelen|eg: hivatásos 44 Vo, sotál|omány 37 Vo, polgári alkalmozott 79 Vo; haderóreform után: hivatásos 7 4 Vo, polgári alkalrnazott
26 vo. (5)
- Be|gilmz a haderő ótalaldtás utár,- 40 ezer katona, ezen belnl 12,5 Vo
tiszt, 37,5 Vo tiszthelyetí*, 5O Vo |egérlység,valamint 5 ezer polgári státusz
(ezI1%). (6)

Az idézett létszámokból látható, hogy az állományarányok mindenhol mrások. Azok minden hadseregben üszonylag hosszri történelmi fejlődés hatására alakultak ki. Az arányok megváltoztatrása csak időigényes
elókészítést követően, a sziikséges feltételrendszerek megléte esetén
eredményezheti a szervezeti műkö'dőképesség fenntartását, illewe megőrzesét-
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A tervezett átalakítás három alalallat állomóry,arányában az allbbi

v áltozá

sokat idéznéelő :

Fsz.

1.

,

A

Megnevezés

ti. tt§. sQr.
százalékban

ka.

csökkenés
(vo)

Jelenleg2351567

54

tervezett 5,5 28.'7 49,2

16,6

Jelenleg

4

94,5

tervezett

4

25,5 13,3

57,2

Jelenleg

57

71,3

83

tervezett

3,5

77,9 65,6

13,1

1,5

Ossz. létszám-

3

25

táb|ázat adatai eryértelműen előrejelzik azt a negatív válíozást,

amit az átalaktás követel. A kialakuló szervezeti anomáliáthoz döntően
a jól felkészült, tapasztalt közalkaünazotti állomány csökkentése és helyetttik sorállomány, valamint a jelenleg még hiányzó tiszthelyettesi állomány rendszeresíté§e vezethet. E úendencia kiilönösen a szalmai szer-

vezetek műkiklésétveszélyezt€ti,

Az állományok alal<lllását egl mósik aspelausból is étdemesnek tartom megvizsgálni.

A hadtudomiányban állandó üta tátgátképeziavezető-, a harcoló-,
harcot támogató szertezetekés az anyagi-technikai elemek aránya. Pél_
da eíre a német §árazfiildi csapatok történetének négy szakasza (a táb_
lázatban a létszámok arányai vannak feltüntetve). (7)
a
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Vezető
szervek

Az

I. vh.

előtt,

vh. előtt,

ATB

csapatok

1
40
11552

20

1,3

1939

|

12

4,5

1

1327

Jelenleg

ganez

tá-

mogatók

1914

1926

AII.

Harcolók Harcot

amerikai hadseregben isB. William Hankez kutató egyik tanulmányában a következőket írja: "..
békeidőszakban a harcoló csapatok elldtásához engedéIyezett hadtáp és
kiszoffiló szetvezetek lÉtszómának százalékos aránya mindig süllyedt, míg
a háboni idején minden esetben emelkedett. Ennek következményeként az
ameikni hadseregben valamennyi fegueres konflildus első hónapjaiban
elégtelen volt az eIIátó csapatok harcoló alahllatokhoz viszonyított aránya
olyan mértékig,hog az múr akaülyozta a harcoló erők tevékenységét."(8)
|J

a tendencia megfiryelhető az

A haderő átalakítása során mindig felvetódik a választás lehetósége.
Napjaink kutatóit élénkenfoglalkoztatja, hogy a jövőben sorozott vary
önkéntes hadsereg legyen-e. A kérdéseldöntése nem eglszerű, hosszú
mérlegelést és meghatározott feltételek teljesülését ígényli.Osszességében a jövó az önkéntes (profi) hadsereg kialakulását prognosztizálja- Az
önkéntes hadseregen belül megítélésemszerint meghatározó sz€repet
töltenek be a közalkalmazottak. Példa erre a kérdésegrik kutattíjának
megál|apíúása:
"A biaosítóerókkel kapcsolatosan felvetett kérdésre is van igen eglsze,
ni, költségHmélő vólav: "katona az, aki fegn errel védi hazáját", követk,
zésképpen nem minden beosztásba kII katona - egészen a hadszintérig ,
ahol nincs fegner (átvitt értelemben péIdául a rádiólolaítor is az), békeid,őszakban a költséges profi katonák helyett pol4Lái állományúakkal kell
ellátni. (A polgii állományúaknak nem kell ingtenes lakást, eglenruhát
stb. bizto§tani és nem részesüInek a katonókat illető kedvezményekbm).
Hábortls időszakban pedigkülön elbíráIás alapján kll a polgói szeméIyek,
kel betöIthető beosztósokat kijelölni. A hadseregrulajdonóban lévő minden
szeméIy- és tehergépkocsivezetője tehát polgtíi alkalmazott, de valamennyi
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szakács, pincér, takarttó, szal<rnunkás, minden típusú szerelő, raktáros és
még lehetne sorolni, egl szóval akinek nincs kezében feguer, az nem katona, hanem civil. Hábonis viszonyokban sem okoz ez különös problémót,
hiszen ezek a civilek zömükben leszerek tartalékosok akik ismeik a kntonai életet. Ez ű mag)arázata annalq hogl az Óuarnabonl id.ején mintegl
7000 ilyen polgói alkalmazott önként azonnal "beöltözött", és szinte saját
munkaeszközeivel folytatta munkáj át az ÓböI -ténégébe áttelepüIve.
Jellemző módon a fenti civil megoldás múködik a nyugati, főkent pedig
NATO-orvágok haderőiben, de alig észlelhető a még ma is tómeghadsere4et íenntartó országokban (Kína, oroszország), illeae a volt VSZ-országokban. Hasznos lehet néhány adaftal illusztrálni az elmondottakat. Az
ameikai feglveres erők szal<szolgilati műhelyeit - tehát a fizikai munlcát irányítók léuzáma 1980-ban 450 fő volt, 43 szdzalékban civil, míg 1988ban 558 fő, 49 százalékban civil."(9)
a

Visszakanyarodva az alapgondolatokhoz érdemes felidézni, hogy a
haderőcsökkentés következtében létrejövő ó0.Offi fős béke létszámú keret hadseregnek - a88l7995. Országglrilési határozat alapján - az alúbbi
fő funkciókat kell meqbízhatóan ellótni:
- egl részével(azonnali készenlétierők) készen kell lenni a határőrség eróivel együttműködve, a válságkezelés katonai feladatainak azonnali ellátására, az ország területére betört fegyveres csoportok felszámolásáta, az országlégterében támadó tevékenységetfo$ató repülőeszkö-

zökkel szembeni ellentevékenységre, valamint szükségállapot idején az
alkotmányos rend, a közrend és a közbiztonság védelmében való részvételre, katasztrófák elhárításában való közreműködésre. Ugyanezen szervezetek vegyenek rószt többnemzetiségű kiképzésifeladatok vegrehaj_
tásában és kijelölt alerységeik legyenek felkészítve nemzetközi feladatok
végrehajtására is;
másik részével(kiképző központok) hajtsa végre a honvédséglegfontosabb békefeladatát, az állomány folyamatos kiképzésétés biztosítsa
a háborús hadrendnek megfeleló csapatok felállítását;
-

- harmadik ríszével(logisztikai szervezetek) biztosítsa a hadsereg
anyagi-technikai eszközeinek és készleteinek szakszerű tárolását és íreg_
őrzését, a szükséges háborús készletek felhalmozását, valamint a béke-

71

hadsereg folyamato§ logi§ztikai biztosítását a nemzetgazdaság eg5ne fo_
kozódó bevonásával.

A béke haderó fenti három pillérétegy hatékony vezetési rtndszernek kell összefogni és a zavartalan működést még néhány központi
r€ndelteté§ű intézménynekkell segíteni.
A leegyszerűsített keret had§ereg struktúrából a logisztikai szervezetekhez kívánok fűzni némi magarázatot. Jelenleg a csapatok számára
az egyik legnagyobb nehéxéget az okozza, hogy erősen csökkentett béke
létszámmal, a kiképzésifeladatok mellett, nagy mennlségúmozgósítási
zárolt haditechnikai eszközt és anyagi készletet kell tárolniuk és kezelniük.

Ez a feszültség, véleményem szerint úg oldható fel, hogy az összes,
a béke tevékenységhez nem szükseges haditechnikai eszköz és anyagi
ké§zlet ö§§zevonásra kerül a úerűleti logisztikai raküárakba, ahol biz_
to§ítható azok §zakszerű tárolása és megóvása. Ebben az esetben megszi.intethetó az a jelenlegi állapot, hogy a minimális létszámú elókészítő
törzsek kezelik az eszközöket es az anyagokat. Az előkészító törzsek parancsnokai (zászlóaljparancsnok, tüzér osztá\parancsnok) gyakorlatilag
raktárosi feladatokat látnak el.

Az ilyen teíületi logi§ztikai raktárak és a jelenleg meglévó csapat-

szintú és központi anyagi-technikai szervezetek egl rendszerben, zönében polgári dolgozókkal (közalkalnazottakkal) feltöltve a lehetó legolcsóbban biztositanák a jelenlegi (és még több évig kéDyszerből megtartandó) haditechnikai eszközök és anyagi készletek szakszerú tárolását.
Ezen módszer kedvező tapasztalatai megfigyelhetók az 1995. novemberében létrehozott Kijelölt Allandó Raktárak röüd működésénél.

A javaslat ellenzői a mozgósítás vélt nehézségeire hivatkoznak. Úgy
gondolom ezekel az érveket az idő már túlhaladta. A'szülcséges döntés
meghozatalától számított néhótly hónapos felkészülé§' (Országryűlési határozat) idószakába bóségesen belefér, hory a behívott tartalékosokból
bárhol megalakuljon a megfelelő alegység ós egy másik helyen (logisztikai raktár) megkapja a szakszerúen elókázített haditechnikai eszköóket és anyagi készleteket.
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U5, gondolom, hogy a haderő átalakítás eddig végrehajtott feladatai
alapján nem lenne haszontalan egy objektív elemzés elkészítése,ami alapot adna bizonyos korrekciók végrehajtásához. Ehhez a folyamatohoz
szeretnék 4ondolataimmal én is hozzójárulni.
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A IIADERó ÁrÉprrÉsH.q.rÁse nÁnonús
IIARcANyAGBzrosírÁs nnNoszpnÉnp
Lovlisz Zoltón|

Ahaderő átépíúésről
Az elmúlt években kezdetét vette
szág bizton§ágpolitikáját,

é§ még napjainkban is tart az

or-

a hotrvédelem alaPelveit érintó átértékelődés,

illetve a Maryar Honvédség valamennyi szewezetét
építés.

ffiltí haderó

át_

Az átépítésszükségességételőidéző okok, részben, a nemzetközi
helyzetben bekövetkezett mélyreható változásokra, részben a hazai (belső) politikai-gazdasági okokra vezethetők üssza,
A nemzetközi, azaz a külső helyzetben bekövetkezett változások közül, elsósorban az egész Európára kiterjedó enyhülési folyamatot kell
említeni, melynek következtében a tömeghadseregek iránti igény meg,
változott.
I-Iryancsak a nemzetközi okok kózé tartozik a nemzetközi fegnerzetkorlátozási szerződés (CFE) előírása, amely a haditechnikai eszközök limitálá§ára vonatkozik.

Mint külső okot kell megemlíteni a veszelyeztetettség újszerúmega katonai veszelyforrások átértékelését.Ennek értelmébena
ítélését,
Magyar Köztársaság számára a katonai veszélyeáetést elsősorban Közép-Kelet-Európa instabilitása, a szomszédos országokban kialakuló
fegyveres konfliktusok, nemzetiségi villongások, polgárháborús helyzeiekjelenthetik.
A haderő átalakitását sürgető belsó okok között el§ósorban a megváltozott gazdasági lehetősógeket említeném,amelyek halaszthatatlanná
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fu,Lo|úszzoltái

alezíedes, ZMNE Lo8i§áikai Tanszék

tették a Maryar Honvédséglétszámának és eszközállományának

csök-

kentését.

Ugyancsak betső okként említendő a legfelsó politikai és katonai
vezetés azon törekvése, hogy a NATO katonai §zervezeteihez illeszkedő
§truktúrát llakít§on ki a honvédségnó|.

A kompatibilitás

feltételrendszereinek megteíemtése, a késóbbi
NATO tagság érdekében szülséges, illetve lehetővé teszi a Magyaí Honvédségfokozottabb szerepvállalását az ENSZ békefenntartási feladataiban.
Végül a honvédség struktúnájának megvá|toztatását az új béke és
háborús hadrend kinlakításá! azok a tapasztalatok is induká|ták, amelyek a különböző térségekben kirobbant váságok, katonai feladatainak
megoldásánál adódtak. Ezek többnyire azt mutatták, hogy a feg5iveres
konfliktusban résztvevő erők (országok, népek, nemzetiségek, vallási
csoportok) általában koílátozott háborű célok érdekében, korlátozott
létszámú erőkkel, háborús köszöb a|atti tevékenységet folytattak. lz
ilyen jellegi kanflilaus csak itkán érheti el a hábonis hiszóböt, amely az
éintett országok haderőinek totóIis alkalmazását tenné szülcségessé.

A

haderőnél tervezÉtt hosszútávú átalakítás eredményeképpen, a
Maryar Honvédség - megőrinevédelmi kapacitásait - korszeríi szervezette| rendelkező, hatékony, NATO kompatibilis haderóvé válhat. I-étszáma, feg,verzete, védelmi képességei arányban állnak, a veszélyeztetettség méítékével.Ugyanakkor a fenntartásához szü}séges költségvetési terhek, összhangban lesznek a nemzetgazdaság teherbíró képességeivel.

A hatékony alkalmazás előfeltételeként olyan vezetési rendszer kerül kialakításra, amely a különböző funkciójú szervezetek egységes irányítása mellett, megfelel mindazoknak a követelményeknelq amelyek a
haderőreform kapcsán felmerültek. Igy többek között szervesen illeszkedik a legfelső állami és honvédelmi vezetéshez, alkalmas mind a béke,
mind a háborű feladatok vezetésére és ugyanakkor megfelelóen kapcsolható a

NATO vezetési rendszereihez.

Fontos vezetéskor§zerűsítésilépéslesz (egl lehetséges vóltozat szeint), az alyagi-technikai biztosítás tvégzó szervezetek egységes irányítási
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rend§zerének kialakítása. A Központi Logisztikai Szervezetek Parancsnolsága irányítja a jövóben a honvédséglegmagasabb szintű ellátó-, javító-, egészségügyi-, közlekedési biztosító szervezeteit, megszűntetve így
szakterületeken működő ellátó központokat.
a különböző

A csapatok vonatkozásában meghatározó jelentőségú változás, hogy
a katonai szervezetek, hadrendi elemek sáma jelentősen csökkken. A
dandár-hadtest-hadsereg szervezeti struktúrát dandár-hadosztály-hadtest szervezeti formáció váltja fel. Az átszervezá eredményeképppen, a
honvédségháborús hadrendje a jelenleginek 2/3-ra csökken,

A megváltozott háborús hadrendh ez letlek igazíNa az anyagi-t€chnikai szakcsapatok is. A javító-vontató, anyagellátó kapacitások, az

egészségügyiellátási lehetőségek, a szállító kötelékek, mind-mind az új
háborű hadrend várható szükségleteinek figyelembevételével kerülnek
kialakításra. Az egységes irányítás, a lehetőségek hatékonyabb kihasználása céljából, már csapatszinten is integrált logisztikai (anyagi-technikai)
szervezetek kialakítása a feladat. Ezek a logisztikai szervezetek zászlóalj
szinttől egészen a hadosztály szintjéig működnek.

A harcanyag sziikségletek változásáról
A haderő átépítésénekkövetkeztében,

a Magyar Honvédség hábo-

rús hadrendje a megfelelő időszakhoz képest, mind létszám, mind esz-

közmennlség tekintetében lecsökkent. A különbözó

katonai szervezeteken belül az ember-eszköz-anyag arányok is megváltoztak. A csökkenő
létszám és haditechnikai eszköz mennfség, automatikusan az anyagi
készletek megváltozását is eredményezte. Kisebb létszámúkatonai szervezethez kevesebb haditechnikai qszköz rendelhetó. Következésképpen
a lecsökkent haditechnikai eszközállomány harcanyag felhasználási "kapacitósa" is csől*enést mutat.
A zászlóaljak szintjén a legmarkánsabb változás, hogy azászlóaljti,
zérségrÉl,a 120 mm-es aknavetók helyett (mellett) megjelentek, a jóval
nagyobb túzerőt képviselő 122 mm-es tarackok. Ez a változás - arnellett,
bog a zász|óalj ííizerelénekszámottevő növekedését eredményezte egyben a lőszer felhasználás mértékének,a lőszerszükséglet nagyságának a növekedésével is járt.
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A gépesíúettlövész dandároknáI, a zászlóaljakszámát illetően a 4+2
formáció vált á|talánossá. Ez a szervezési változtatás, jelentős mértékben
(minteg 50 Vo-kal) megnövelte a harckocsik meunyiségét.
Számottevő mértékben megváltozott a dandár tüzér§ég ö§szetétele
A zászlóaljak szintjén megjelenő tarackos tüzérség mellett, ery önjáróés ery gépvontatrású tarackos tüzér osztály alkotja a dandár telje§ tüzéris.

ségét.

Bizonyos mértékűváltozás a dandárok Pánéltörő tüzérségénélis
bekövetkezett. A páncéltöíó ág)nik száma átlagosan a kétszeresére, a
páncéltöró íakétaindítóállványok száma a miásfélszerésre emelkedett.
A gépesített hadosztály új szervezeti eleme a jelenlegi hadrendnek.
Mint harcászati-hadműveleti magasabberységnek az alaprendeltetése :
hadműveleti vary harcászati feladatok megoldása a gépesített hadte§t
alárendeltésében, illetve önállóan. Az újonnan kialakított hadosztály
szervezete, végsősoron a volt gépesítetthadtest szervezetének adaptációja. Allományában _ a hadtesteknél már alkalrnazott szewezési elvekhez
hasonlóan - összfeg5rvernemi (gépesített lövész-, barckocsi dandárok),
illetve küönböző fegyvernemi- és szakcsapatok vann ak szervezve. Azűj
hadosaály, a régi hadtest szervezete 85-X) Vo-nakmegfelelő eszközállománnyal rendelkezik.
A gépe§ített hadtest az új hadrend szerint, a legmagasabb hadmúveleti seregtest. Az előzőekben már alkalmazott összevetést - a tábori hadsereg, illewe az új gépesített hadtest viszonylatában - elvégezve, megállapítható, hogy a hadtest a hadsereg eszközállományának 75 Vo-val íendelkezik.

Mint arról a bevezető sorokban már §ó volt, a küönböző katonai
szervezeteknél a harcjárművek és a tűzeszközök szárnának növekedése,
egyben a csapatkészletek növekedését, végsősoron a szükségletek változésát eredményezi. Az elózőekben elvégeztük a különböző §zervezetek
eszközállományának az összehasonlítását. A következő lépésbenmost a
csapatké§zletek iisszevetése kiivetkezik
A dandámk szintjén, attól fiiggően, hory az aleglségek PSZH vary
BTR-80 típusúharcjárművel vannak felszerelve, a csapatkészletek az át-

77

szervezés előtti, illetve átszervezés utáni állapotban,
ket

mutatjók

a

következő értéke-

Csapatkázlet (t)

I-őszertípus
réct

új

Ióvész lószer

74

80

Tüzér lőszer

110

2N

pánéltöró lószer

36

6

páncéltörő rakéta

73

20

128

190

9

4

370

560

Harckocsi lőszer
Iégvédelmi rakéta
összesen

A tóbVzatban

szerepló szómoszlopokból kitetsálc,

hog a csapatkész-

letek az átszervezés eredményeképpery számottevő mértékbennövel<edtek

A változás mértéke a PSZH-val, illewe a BTR-el felszerelt dandároknál
50 Vo-ot, (BMP-vel felszerelt dandároknál pedigköznl30 7o-ot) ér el.
A gépesített hadosztátyok új szewezeti elemként szerepelnek a jelenlegi hadrendben. A lassan körvonalaódó alkalmazási elvek értelmében, alapvetóen a volt hadtestek szerepét veszik át. Ebből következik,
hogy a harcképességeket döntően befolyásoló anyagi készletek nag5nágánakÁzsgálatáníl is ennek megfelelőetl kell eljámi.
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Iószertípus

Csapatkészlet (t)
Hadtest
GegD

Ióvész lőszer
Tűzér lőszer

páncéltöíó lószer
páncéltöró rakéta
Harckocsi lőszer
Iégvédelmi lőszer
összesen

Hadosztrály
(új)

405

360

11ű)

l2o0

296

380

88

100

1o34

750

127

100

3110

2a9o

A táblózatban szereplö adatokat elemezve, megállapítható, hog az
óltalónos éty&ryű létszámcsökkenés, a lövész lőszerek vonatkozásóban a
csaPatkészlet csökkenését eredményezte.

Jelentós mértékben csökkent a harckocsi lőszerek mennyisége is. A
változás a harckocsik számának nagyarányú csökkenáével magyarázható.

Hasonlóképpen az eszközök számának csökkenése az oka alégvédelmi lőszereknél (légvédelmirakétáknál) bekövetkezett készletcsökkenésnek is.
Érdekes módon alakul a tüzérségi lószerek helyzete. Mint ahogy az
már az e|őzőekből ismeretes, lényeges méretű változás következett be a

zász|őaljak, illewe a dandárok tüzerségének szervezeteiben. Ez avőltozás, atűzerő számottevő növekedése mellett, a lószerkészletek tömegében i§ váltoaá§t hozott.

Hasonló okokkal magyarázhatók a páncéltöró ló§zerek és a pánceltörő rakéták csapatkészleteinél bekövetkezett változások is.
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A gépesített hadtes! mint a legmagasabb szintű hadmúveleti seregtest, a iott tábori hadsereg feladatát "veszi át" - Ezert tartom helyénvalónak, hogy készlet eit is ennek megfelelően elemezzük
Csapatkészlet (t)

lószertípus

Hadsereg

Hadte§t

Ióvész lószer

1720

1040

Tüzer lószer

3600

3230

soíozatvetó lószer

1040

1040

pánéltöró lószer

990

900

páncéltöró rakéta

260

240

3240

220{J

lÉgvédelrnilőszer

550

340

Repúlő lőszer

110

110

11070

9100

Harckocsi lőszer

összesen

túblázatban szereplő adatol<ból megáIlapítható, hog a szárazfbldi
csapatok harcj órmúv eina, illetve űzeszközeinéI beköv etkzett 20,25 7o -os
máehl nakiones, a lóuerkészletelolél is hasonló naglsúgre dű változást

A

eredmétEezett.
a hadoszjelentőségű
is
meghatároó
tálvoknál tapasztaltakkal. Hadtest §zinten
váítozás, a tüzerségi lószerek részarányának nclvekedése, a lövész- és a
harckocsi lószerek csöl&enése.

A lőszerkészleteken belüü minőségi változások azonosak

A fentiekben elvégz€tt összehasonlíUások egzakt módonbizonltj ák,
jellegű
hory a sárazföldi csapatok állományán be|ü!, nö_veks,a! a vedelmi
Ugyanjellegű
súlya,
eszköók
es#özök részaránya 3s csökken a támadó
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így a csapatok lőszerkészleteiben bekövetkező változások is a védelrrri
jelleg erősödését mutatj ák.

A haderő átalakításának folyamatában bekövetkező szervezeti változások, a múszaki harcanyagok mennyiségében is változásokat eredményeznek. Valamennyi szinten emelkedik a záítelepítő alegpégek,
erységek száma. Ez a növekedés értelemszerűen az aknatelepítő berendezések és a különbözó aknakészletek szdmszerú növekedését eredményezik A gépesitelílövész(harckocsi) dandár műszakí harcanyag készletei:

Múszaki harcanyag

Harckocsi akna
Gyalogsági taposó akna

Csapatkészlet (db., t.)

régi

új

72,m

7m0

600

n00
165

Irányított repeszakna

A gépe§itett hadosztályok állományában, a régi hadtest mintájára
múszaki ezred működik, közel azonos rendeltetéssel. A múszaki ezrednél változott a zárte|epítő alegységek ereje, eszközeinek mennyisége.
Ennek megfelelő en vá|toznak a műszaki harcanyag keszletek is.
Műszaki harcanyag

Csapatkészlet (db., t.)

régi

új

Harckocsi akna

3600

10800

Gyalogsági taposó akna

1800

27o0

10

69

Irránftott repeszakna

A gépsitett hadtest alárendeltségében műszaki dandár múködik. A
zártelepítő műszaki alegységek megváltozott lehetóségeihez igazodv a,
változnak a műszaki harcanyag lceszlaek
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Múszaki harcanyag

Csapatkészlet (db., t.)

rég1

új

Harckocsi akna

32400

216ffi

Gyalogsági taposó akna

16200

5400

300

2I7

Irányított repeszakna

Összegezve a különböző szinten bekövetkezett változásokat megállapíthatjulq hory a szárazfö|di csapatoknál felhalmozott múszaki harcanyagkészletek harcászati §zinten növekedte§ hadműveleti szinten peüg csökkentek. Ez aváltozás azzal magyarázható, hog5l a múszaki biztosítrásban nagyobb szerepet kapott 4 harcáuati tagozat.

A csapatok harcanyag §zükségleteinek csak az eryik alkotóelemét
képezik a csapatkészletek A szükégletek másik összetevője a felhasznált harcanyngok mennyisége.
A harcanyag felhasznáIás bonyolult, térben é§ idóben rendkívíiü vál-

tozatosan alakuló, sztocha§ztikus folyamat. Intenzitá§át, mértékét,elsősorban a harc-, hadmúveleti feladatok mérete, tartalma, a szembenálló
erók által alkalmazott pusztító eszközök mennfsége és minősége, az erőkifejtés mértéke,és egyéb más tényeókhatározzákmeg-

A fentieken tű meghatároá lehet még az a környezet is, ahol a
fegyveres küzdelem lejátszódik, Azaz a kúlsó környezetnek, a terepnek,
az idójárásnak, az év- és napszaknak a hatását is firyelembe kell venni.
Mrás megközelítésben a harcanyag felhasználás várható mértékét,a
szülrségletek és a lehetőségek alakulása alapján is mérlegelni lehet-

A §zük§égletet az ellenséges csoportosítás nagJ§ága, az ellenség élőerejében, technikai eszközeiben, elérendő pusztítrás mértékehatározza
meg. Az egyes ellensóges célok, objektumok megsemmisítéséhezíe|,
hasmálható harcanyagolq egzaK módon, normaként meg vannak hatáíozva-
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A lehetóségen azokat az anyagi technikai lehetóségeket kell érteni,
amelyekkel az eryes túzeszközök és harcjárművek, a különböző harcrendei elemek - mint potenciális harcanyag felhasználók - rendelkeznek.
Mindezek alapj án a harcanyag felhas mál.ás méríékétől,a különböző
kötelékek szintjén, az alábbi köz€lítő jellegú prognózis állíthaló fel:

A gépe§ített lövész (harckocsi) dandárok esetében, a napi lőszer
felhasználás, típusonként eltérően ugyan, de átlagosan 1,0-1,5 javadalmazás értékeketérhet el. Ttimegét tekinwe ez a lőszermennfség 300_
350 tonna, ami a feladat méretétól, tartalmától függgően, némileg még
változhat.

A

megadott mennyiség, kis mértékbenmeghaladja az átszewezés
előtti időkben, a törzsryakorlásokon, hadijétékokonalkalmazott értéke_
ket. Aváltozás mértékemegfelel a fegyverzetben és az anyagi készletekben bekövetkezett változásoknak.
A gépesítetthadoszüíly becsült lőszer felhasználási mutatói egy,részt
a dandár sziífiű mutatók összegzése űíján, mástészt a volt hadtest eseté-

ben alkalmazott normatívák megfelelő adaptációjával kalkulálhatók ki,

Mindezek után feltételezhetjük, hogy a hadosztúlydl a különböző
lőszerekből, a napi felhasználás átlagosan 0,6-1,0 javadalmazás értékeket
érhet el. Ennek a lőszermennyiségnek a tömege 1200-1500 tonna lehet.
Ez az értékelmarad a volt hadtestnél alka|mazott normatíváktól. A változás mértékeaz eszközállományban bekövetkezett csökkenéssel arányo§.

'

A gépesített hadtest esetében már mind a napi felhasználás, mind a
hadmúvelet összesített felhasználás várható értékeit élszerű legalább
közelítő pontossággal megadni. Az egyes harcnapokon átlagosan az erők
és eszközök 2/3-nak alkalmazásával számolva, a különböző lőszereknél
a felhasználási rnutatók 0,5-0,8 javadalmazás értékeketérhetnek el. Ebben az esetben a napi felhasználás tőmege, hadtest összességében 3O0[,3500 (4000) tonnáig terjedhet.
Gépesített hadtest nagJ,§ágrendű hadműveleti csoportosítás 5-7 napos védelmi hadművelete során, az összesített felhasználás már elérheti
a 2-3 (4) javadalmazást, aminek a tömege 15000-20000 tonna.

83

A múszaki harcanyagok felhasználása a különbözó katonai §zervezeteknél, a harctevékenységi fajtáktól függóen, széles határok között változik. A védelmi harctevékenységek során bekövetkező felhasználások,
meghaladják a támadási normákat- Ezért a szűkáltalában többszörösen
a
várható maximális értékeket veszem figyelembe.
elemzésénóI,
ségletek
A gépesített lövész dandároknál a napi felhasználás, harckocsi aknából 20000-30000 db, egyéb anyagokból a csapatkészlet szintje alatti
mennyiség lehet. Ennek a tömege elérheti a 250-350 tonnát.
A gépe§ített hadosztálynál ery védelmi hadművelet előkészítésesorán 50000 db, a hadművelet során további 30-40000 darab harckocsi akna

felhasználásával számolhatunk. A felhasználásra kerüló össz műszaki
harcanyag tömege 1000-1200 tonnáig terjedhet.
A gépesítetthadtest összesített felhasználása a védelmi hadművelet
során, az elóbbi érték2-3 szorosát is elérheti. Ennek megfelelően, a hadtest nagyságrendű hadművelei csoportosítás felhasználása 2000-2500
tonnát is elérheti múszaki harcanyagból.

A csapatkészletek, illetve a várható felhasználási értékekismereté-

harcanyag szükégletek megbatározásáta- Ehhez összegezni kell a várható felhasználási normákat,
illetve a hadművelet végéremegalakítandó csapatkészleteket.

ben, most már lehetőségvan az összesit€tt

védelmi hadművelet során, a hadműveleti csoportosítás lőszerszükséglete 2000-25000 tonna.

Mindezek alapján,

a

A műszaki harcanyagoknál

a

szülrségletek, figyelembe véve a várha-

tó felhasználást és a hadművelet végénmegalakítandó készlet§zinteket,

elérhetik a 2500-30fi) tonnát.

Az ellátási lehetőségek alakulásóról
A haderőreform mélyreható változásokat idézett eló a nagyor hon,
védseg háborus és beke idejű műkiidésénekminden területén. A fegyveres küzdelem újszerű módszereinek és formáinak taglalása nem lehet
ennek a rövid tanulmánynak a tárgya. A terjedelmi korlátok miatt csak
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aíra vállalkozhatom, hogy a megváltozott alkalmazási elvekhez igazodó

ellátísi modelleket vázoljak fel.

Elsósorban az új ellátó szervezetekre és alkalmazásuknak azskra a
változásaira kívánom a figyelmet ráirányítani, amelyeket az új hadrend,
az új alkalmazási elvek tettek szükségessé.

A gépesített lövész (harckocsi) dandár harcanyag ellátási rend-

szerénél,az alkalmazási elvek lényeges módosítására nincs szúkség.A
harcoló alegységek tűzeszközeinek és harcanyag készleteinek változásaival, atányosan növekvő raktári készletek és szállító kapacitások, képesek lehetnek a megnóvekedett igények kielégítéséreis. A felülről lefelé
irányuló, a közbeeső ellátási tagozatokon keresztül megvalósuló ellátás
módszerén, nem indokolt változtatni. Az ellátási kapacitások maximális
kihasználása érdekében, a logisztikai zászlalj harcanyagutánpótló a|egységeit, lehetőleg megosztás nélkül célszerű alkalrnazni.
Véd,elemben: allarcanyag utánpótló alerységeket, a logisztikai zász-

lóalj többi utánpót|ó alegységeivel együtt, közös körletben célszerő elhelyezni. Ez a települési (alkalmazási) körlet, a dandár harctevékenységi
körletének hátsó térségeiben,a harcérintkezés vonalától számított 15-20
km mélységben jelölhető ki. Tartalék települési helyet is célszerúkijelölni, a helyzettől függően a másik irányban vagy nagyobb mélységben.
Támadásban: a harcanyagutánpótló alegységeket a dandár támadó
csoportosítása mögött 10-15 km-re, a második lépcsőben tartalékban lévó alegységek fedezete mellett célszerúelőre mozgatni. A harcanyagutánpótló alegységek letelepítésére(elhelyezésére), az ellátási ciklusokhoz igazodva, naponta két alkalommal kerülhet sor.
Figyelembe véve a dandárnál a harcanyagokból megalakított raktári
készleteket, illefue a harcanyagutánpótló alerységek szállító kapacitásait, az átlagos napi felhasználás pótlására legalább két ellátási ciklust kell
tervezni. A 1'70-775 tonnás raktári kapacitással számolva, az e||átás volumene elérheti a 300-350 tonnát, ez azonos a dandár napi harcanyag
igényével.(A gépesített dandár harcanyag ellátrási rendszerét az 1., 2.

vázlat szem|é|teti.)

ná|,

A gépesítetthadosztáty harcanyag ellátási rendszerének kialakításáa volt hadtestnál alkalmazott ellátási elveket, módszereket kell adap-
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tálni. A hadosztálynak meg kell kapnia azokat a jogosíwányokat és egyben ellátási kötelezettségeket, amelyekkel a volt hadtest rendelkezett,
A gépesííetthadoszlÁly az örcllátását azokra a harcanyag forrásokra
alapozhatja, amelyeket az elóljáró kötelék, azaz a hadtest a számárakijelöl. Ezek a különböző központi raháraN ralaórtészlegeN anyagtároló kiadó - közetek|ehetnek. Ezekből a forrásokból, a hadosztály saját ütemterve szeíint, a szükségletek alakulásának függvényében hajtja végre a
vételezá§eket.

A hadosztráIy logisztikai dandára, a csapatok harcanyag igényeinek
kielégítéséta hagyományos ellátrási módszerrel, azaz a dandár (ezred)
raldárakba történő kiszállítrással hajthatja végre. Továbbra is célszerűnek
túnik a tüzérség lőszerellátásánál, a dandár tagozatok kiharyása és az
utránpótlásnak kö zvetlenil a tihelőállásba tötténő kiszá|lítás.
Figyelembe véve a harcanyaguánpőllő zász|óalj szállítási lehetőségeit, a hadosztály csapatainak napi szükséglete 2-3 ellátási fordulóval elégíthetó ki. Erre a logisztikai dandár képtelen. Ez indokolhatja az alárendeltek szállítóeszközeinek bevonását, szükség esetén a közPonti §zállító
c s ap at o k igélybelt éte|ét.
harcanyagutánpótló századokat
térségeiben célszeharcérintkezési vonaltól számított 35-40 km mélységben.

Védelmi harcban - hadműveletben

-

a

a hadosztály harctevékenységi körzetének mögöttes

rű elhelyezni, a

Támadóharcban a hadosztály harcanyagutánpótló zá§zlóaljfu a úmadó csoportosítás mögött, a második lépcső fedezete mellett célszerű
mozgatni. A települé§i körletet a támadó harcrend mögött, 20-30 km
mélységbencélszerű kijelölni.

F,ges dandárok huzamosabb idejű önálló működése esetén, harcanyagutánpótló alegységekkel (szakasz, század) és megfeleló harcanyag
készletekkel erősíthetók meg.

A hadosztály sikercs támadóharca esetében, az ellátási távolságok
fokozatos növekedésével kell számolni. Az ellátási forrásokíól törtónó
távolodás arányában, az eg;ne nehezebbé, bonyolultabbá váló ellátási feladatok indokolttá tehetik a központi szállító kötelékek igénybevételét
is.
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(A gépesített hadosztiály harcanyag ellátási rendszerét
szemlélteti.)

a 3., 4.

vázlat

A gépesítetthadtest harcanyag ellátási rendszre, már a hadműveleti
szintú anyagi biztosítás kategóriájába tartozik. A rendszer kialakításánál
- figyelembe véve a szervezetbeli sajátosságokat, az anyagi készletkben
meglévő különbségeket - a tdboi hadsereg ellátási rendszerét kell adaptálni.

A

azoka a központi forrásokra lehet támaszkodni, amelyeket a hadtest részérekijelölnek.
gépesített hadtesl csapatainak harcanyagellátásánál,

Alapulvéve a hadtest harcanyag szükégletét,összességében nintery 2-3 anyagtároló-kiadó_körze!
1-2 központi harcanyagraktár, (rak-

tárrészleg), készleteit kell erre a célra biztosítani. Az így felhalmozott
15000-20000 tonna harcanyag hadműveleti készletként funkcionálva,
bizto§íthatja a hadtest hadmúvelete során fellépő harcanyag igények kielégítését,
a hadművelet végéna csapatkészletek isrnételt megalakítását.

A múszaki harcanyag ellátás hatékonyvégrehajtása érdekében, avédelrni hadmúvelet előkészítésénekidószakában, kirakóállomásokat célszerú működtetni, az első lépcső dandárok harctevékenységi körzeteiben. A központi tlárintézetekből, az anyagtámló - kiadó - körzetekból
ide kell irányítani a műszaki harcanyag szállítmányokat. A kirakóállomásokról a felhasználás (telepítés)helyére történő kiszállítás, a műszaki
alegységek, a dandárok szállító eszközeivel történhet. (A hadtest harcanyag ellátási rendszerének felépítésétaz 5- vázlat szemlé|íeti.)
Végkövetkeztetésként legyen szabad néhány megállapíást tennem

A haderő átépítése,az anyagi-technikai (ogisztikai) bbtosítás szinte
minden terúleténváltozásokat indukált. A lészámüszonyok megváltozása, a barcjármíivek á a tűzeszközök számának növekedése, a harcászati szintű kötelékeknél meghatározó jelentőséggel bír, A megnöveke_
dett tűzlehetőségek és általában a növekvő harci kapacitások vonzataként, megnövekednek a harcanyag készletek. Ez a fo|yamatvá|tozást idéz
elő a szállító kötelékeknél is. A szállító kapacitások az érintett harcászati
tagozatokban (zász|óalj, dandár), a harcanyag készletekkel arányosan
kell, hogy növekedjen.

8,7

Az új szetvezeti elemként megielenó gepesített hadosztályolc" az önelláiás elvének következetes végrehajtásához meg kell, hory kapják mindazokat a jogosítványokat, amelyekkel a hadtest erykor rendelkezett.

A gépesített hadtest, mint

a legmagasabb hadmúveleti kötelék a
harcanyag ellátás vertikumában 4 á admúveleti szinteí képezi. Hadművelete során várhatóan fellépő szülségletei, a tábori hadsereg szükségletetllekköze|7í-8D Vo-át teszik ki. Ez nem jelent olyan nagyságrendi változást, amely az ellátási elvekben korrekciók végrehajtásót tenné szú}ségessé.

Minőségi változást jelent az anyagi-technikai biztosítás vonatkozásában a logisztikai szeruezetek megselenése. Az anyagitechnikai aleg5,ségek, egységek integrálása új távlatokat nft az anyagi-technikai (logisztikai) biztosításban.
Felhasznált imdalmak jegzéke

Az MH új stuktúrája kialakításának okai, a vezetési szintek tagozódása. (MFIVKF előadása a MH PK-i foglalkozásán 1995.)
1.)

2.)

A MH hadrendjében és katonai szewezeteiben bekövetkezett

változások (Keczer Imre vörgt. előadrása a MH PK-i foglalkozásán 1995.)

A

hadászati védelmi hadmúvelet előkészíté§énekés megvívásának alapjai (Nag Béla vötgt. előadása a MH PK-i foglalkozásán 1995,)
3.)

4.) Az anyagi-rechnikai biztosítás alapjai
Nyt.sz.734271)

(ZMKA

jegyzet 1993.

5.) A védelem anyagi-technikai biztosítása
Nyt.sz. 814/074lEa. )

(ZMKA jegyzeí 1994.

6.) A támadás anyagi-technikai biztosítá§a
Nyt.sz. 7341580)

(ZMKA jeglzer

7.) Anyagi+echnikai adattár
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(ZMKA

1993,)

1995.
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ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSITAS
A VALÓS ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSITÁ§

yf,6pglaJT igiNAK TAPASZTAI-ATAI A CooPERATwE
cHANcE_gó NATO/PfP LÉGmRÖ GYAKoRLAToN
Yasvtii Tibor|
I.

RÉSZ

Az

1990-es évek közepére a magyar külpolitikában erőteljessé vált
az euroatlanti irányzat, ezen belül a NATO szervezetéhez való csatlako-

zási igétry. A külpolitika mellett a Magyar Honvédség is jelentős erófeszítéseket tesz a csatlakozási megfelelőség eléréseérdekében - ez elsősorban a katonai képzésés felkészítéskérdésköre vonatkozásában értendő. Mindezt bizonyítják a különböző közös rendezvényeken való részvételek, a magyar hallgatók mind szélesebb köre vesz részt a NATO államok különböző katonai tanintézeteinél kurzusokon, az ENSZ égisze
alatt a magyar katonák bekapcsolódnak a ülág különbözó tájain ellenőrző, béketeremtő, békefenntartó és egyéb tevékenységek,feladatok megoldásába.

A naryobb

megmozdulások kózül az elmúlt időszakban kiemelkedett (csupán a példa kedvéért)a sárazföldi csapatok által végrehajtott
COOPERATryE LIGHT-95 és a közös amerikai-magyar kutató-mentő
gyakorlat.

Az elmúlt évben a NATO PíP gyakorlatok teljes körű fogalmazványa
( 1995.05.02.) és a Közép Európai Szövetséges Erók Európai Szöv€t§éges
Parancsnoksága PfP gyakorlatok programja alapján kidolgozrásra került
a NATOIPíP légieű gnkorlat programja, amely ez évben Magarországon került megszervezésre és levezetésre.

l
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Drya§vári Tibor alezíede§, MH
zető

2,

RePüö

é§

Lé8védelínihadte§t, ATF-Sé8 Tervezési o§ztáyve_

I.
1.) A COOPERATIVE CIIANCE-96 ryakorlat cé|ia, körülményei,
jellemzói, méretei

A COOPERATTVE C}IANCE-96 (COOCH-96) az elsó NATO/PfP
légierő gyakorlat, amelyet nem NATO ország területén rendeztek, több

békepartnerségi állam képviselői első ízben vettek részt ilyen jellegú gyakorlaton. A gyakorlat ténylegesen július 18-27. között került végrehajíásta, az elő-készületek azonban a múlt év végénmegkezdódtek A vezetó állomány résáről csoporto§ foglalkoaáso\ szemrevételezések, egyez_
tetések, a végreh ajíást vezető állomány részéről - külónös tekintettel a
biztosítiásra - szemrevételezések, egyeztetések, pontosítások, szakmai és
pénzigyt tewezések, intézkedések kidolgozása történt meg.
A grakorlat célja: A NATO és partner országok légiereje együttműködésének, interoperabilitásának fejlesztáe a légieró hadműveleti vezetési szintjén, bemutatva a repülőerók alkalmazásának lehetőségeit békefenntartó tevékeny§ég keretén belül, természeti katasztrófa következ_
ményeinek felszámolása időszakában.

A valós

biztosítás részérőI:

- Földrengés következtében létrejótt katasztrófa helyzetben a reálishoz maximálisan közelített közös tevékenységgyakorlása;
- A katasztrófa sújtotta terület feldeútése
1árőrőző vadászrepülőgépek beveté§ével, a területról légifelvételekkészítésemind vadászrepülógépek, mind speciális repülógépek - erre a célra kialakított - alkalmazásával;

- Sebesültek, sérültek túlélőkfelkutatása, ráziikre segélynyujtás

végzése;

- Segélyanyag utánpótlás (élelmiszer, elhelyezési anyagok, gyógyszer, üzemanyag) eljuttatá§a a katasztrófa sújtotta területre légideszant
után;
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Felkutatott, összegyűjtött, ellátott, elsósegélyben (EoS) részesített
sérültek átszállítá§a helikopterekkel, eg5l valós - úg1mevezett manőver repülőtérre, onnan szállító-repülőgépekkel való továbbszállításuk;
-

- Az egyes résztvevő országok repülőeszközei kereszt-kiszolgálási
lehetóségeinek, valamint a rendszeresített kiszolgáló szaktechnikai eszközök helyettesíthetóségének üxgálata.

A ryakorlat elgondolása az alábbi volt

a.)AL{'HELYZET
Humanitárius segélymisszió egy természeti katasztrófát követően.

Az ENSZ kérte a NATo résnléte|ét.A Közép-európai szövetséges légierő parancsnok felelős a NATO és a nem NATO tulajdonú légi eszköfelhasználásának koordinálásáért. Két szomszédos ország közötti feéleződése veszélyeztetheti a segélymissziót és erődemonstrációt
§zültség
'ök
tesz szükségessé.

A fogadó

ország egy olyan szimulált, lokalizált természeti csapás
színhelye, amely megrongálta a legtöbb telefon vonalat és súlyos nehézségeket okoz a lakosságnak. A légierők nagyfokú mozgékonlnága, gyors
reagáló képessége és ktinnyű irányíthatósága diktálja, hog5l azokat alkalmazzák kutató-mentó és száIlítási feladatokra. Egészségügyi kiürítő repülőgépek és bevethető egészségűgyi egységek szintén felhasználhatók.
Á politikai hangulat együttmúködő, sok közép- és kelet-európai ország
felajánlotta eróforrásait. Az Egyesült Nemzetek segítségetkért a NATO-tól. Es,idejűleg két szomszedos ország közdtt, a katasztrófa térségének közelében egy folyamatban lévó konfliktus közeli kiújulással fenyeget és a helyzet könnyítésére irányuló erőfesátések vesályeztetését
hordozza magában. A katasztrófának a Központi Térséghez való közelsége miatt az Európai Szövetséges Főparancsnokság (SACEUR) valamennf érintett országgal konzultálva megállapodott abban, hogy a Közép-európai Szövetséges Iégierő Parancsnoka (COMAIRCENT) - a
szomszédos országokban folyó események firyelemmel kisérésemellett
- fogja koordinálni és végrehajtani a helyzet könnyítésére irányuló erófeszítéseket.
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b.)

A GYAKoRLAT MoZZANATAI

A gyakorlat

a helyzet könnyítésére irányuló erófeszítéseknek eg5l
öleli fel, azonban a következí n€/ mozzsnatot
napos
részletét
három
kell megemlíteni a tervezési folyanatban:

I.MoZZANAT
II.MOZZANAT

Összekötteté§ek, a könnftő erőfeszíté-

sek tervezése és eg.ezletae.

Valós előrevonás a fogadó repiiüőterére.

III.

MozzANAT

áő

IV.

MOZZANAT

A felszerelések kivonása

c.)

é§ helyhez kötött bemutatók, csoportos foglalkoziások és szemináriumok.

a gyakorlat

körzetéből.

VEznrÉs ÉsIRÁrvíTÁs

A vezetés és irányítással, valamint az összekötőkkel kapcsolatos kö_
vetelmények és a Gyakorlatot Irányító Szervezet a s/akorlatvezetó által
vezetett és a gyakorlatot elrendeló tiszt (OSE), a Közep-európai Szövetséges Erők Parancsnoksága (HQ AFCENT), a Gyakorlatvezetőség
(DISTAFF) és a MH képviselőiből álló Központi Terveó Csoport által
kerültek kidolgozásra. A vezetés és irányítás szabályainak a lehető legnagyobb mértékben meg kellett felelniük a NATO és a résztvevó országok követelményeinek.
A gnkorlat az alábbi körzetekben keriiüt végrehajtásral
a.l Szolnok repülőtér

Résztvevó erők és eszközök elhelyezése, biztosítása,
- Többnemzetiségű légi parancsnokság törzse,
- Többnemzetiségű légi parancsnokság harcálláspont,
-

Gyakorlawezetóség,
- I;ítogatók és Megfigyelők kodája (LMI),
- Sajtó és Tájékoztató Központ (STK),
-
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Költségvetési és Pénzüryi Ellenőrző Csoport,
- valós Bizto§ítá§i Központ,
- Tevékenység komplex biztosítása,
- Legi és földi bemutató (nltott lap),
-

-

VIP biztosítás.

b.

l Kecskemét repülőtér

Résztvevó erők és eszközok elhelyezése, biztosítása,
- Kihelyezett harciránltó pont,
- a tevékenységkornplex biztosítása,
- sérültek átrakása repülőgépből és kórházba szállítása.
-

c.

l Szentkirólyszabadj a repűlőtér

sérültek átrakása,
- repülőszerkezetek feltöltése (előretolt feg5ruerzetfüggesztó és
üzemanyagtöltő pont - "melegtöltő hely" - telepítése, angol),
-

- megfigyelók ellátása.

d.l Úiaati,ga l.sz. kiképzó bózb
- katasztrófa terület létrehozrása,
- mentés végrehajtá§a,

megfigelők ellátása,
- erók-eszköák
komplex biztosítása (stac.
-

é§

tábori, valamint VIP),

- bemutató biztosítá§a.
e./

Pipis heg repülőtér

- műszeres mérésekvégrehaj tása.

A végrehajtás helyszínei - kíilönös tekintettel a logisztikai biztosításra - közvetlenül kapcsolódtak a feladatvégrehajtáshoz.
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Az egles helyszínek egmástól való távolságadatai közúton:

Kecskemét

Szolnok
Szolnok
Szolnok

62km
S_zentkirályszabadja 2D7kn
Ujdörögd
294kín

Szentkirálpzabadja

ÚiOor<;ga

Ujdörögd

kecskemét
kecskemét

84 km

292km

Szentkirályszabadja 168km

A gyakorlaton 16 résztvevó és 20 megfigyeló országból 580 fő külfóldi és mintegy 900 fő hazai állományvett ré§zt közvetlenül. A fentieken
kívül az állandó repülóterek stacionáris berendezés üzemeltető erő, valamint a szervezetszerű kiszolgáló és biztosító erők a feladat igényei szerint vettek részt.
A stacionáris kiszolgáló technikai eszközökön
Yad,ászrepülők:

Felderítő

10 db

MIG_29

Magyarország
Németország
I-engyelország

repülők:

- 2 db
e

5

2
3

C

2 db F-16
(USA)
2 db MIRAGE (Spanyolország)
_ 2 db F_16
(Belgium)
-

K]ltató-nxentő repüló

kívül részt vetíl

R
AN-30

(Románia-1, Csehország-1)

szkjzölc

Pc-6 (PILATUS) (Ausztria)
2db MI_8
(Maryarország)
_ 1db MI-17
(Csehország)
- 2 db UH-IB
(Németország)
- 1dbANCoNDA
(Irngyelország)
- 1db PUMA
(Románia)
_ 2 db MII53_J
(UsA)
- 1db Hc_130
(UsA)
- 1db C-130
(Kanada)
- 1 db F-óo
(Hollandia)
- 1 db
-
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SzóIlítórepülők

és

helikopterek:
- 1db
- 3 db

PC_16(PII-ATUS)
c-130

- 4 db

AN-26

-

1 db

MI-8/17
c-160

1 db

BELL412EP

10 db

1db FoKKER-27

- 1 db E-3AAWACS
- 1db MI_9

Lé4ivezetési ponti

(Ausztria)
(Belgium-1,

UsA-2)

(Bulgária-1,
Magyarország-2,
Csehország-1)
(Magyaronzág)
(Franciaország)
(Hollandia)
(Szlovénia)

(UsA)

(Magyarország)

A ryakorlat időszakára a fenti eszközökból avadászrepülők (14 db),
valamint 2 db belga felderítő repüló Kecskemét repülőtéren, a többi repüló szerkezet Szolnok íepülótéren telepúlt.

A

feladat végrehajtásához a stacionáris kiszolgáló és biztosító eszKvül mintegy 280 db szállító és eryéni gépjármő (23 szgk,32
autóbusz, 45 tgk., 63 klgs.gk,, 40 db üza.töltő és 74 egyéb gk,, 3 traktor)
került bevonásra, A feladatokban mintery 40 db kiilfötdi gépjármú is részt
vett.

köókön

Amobi| kórház részleg szállítása

és telepítésekonténerizáltan

került

megoldásra.

A feladat terve szerint 68 db deszant ernyő, 48 t élelmiszer, 4 köbméter víz, 12O db hordáry, valamint ruházati és egészségügyi anyag került
alkalmazásra deszantként.
2./

A COOCH-96 megszervezése

és végrehajtása

A COOCH-96 gyakorlat megszervezésére a Magyar Honvédség parancsnoka j anuár 27-én 1211996. sz. parancsában intézkedett, amely tartalmazta:
- a gyakorlat
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élját,

- a végrehajtó szervezeteket, azok települé§ét,
- a vegrehajtás ütemezését,
- az egyes vezetők felelósségét és feladatait,
- a kiadandó irányelvek és központi meghatározásokat (étkezés,öl-

tözet, személyi biztosítás, stb.),

- ideiglene§ átalárendeléseket,
- elszámolás módját és határidejét.

A MH PK parancsában foglaltaknak megfelelően kerűltek kiadásra
int,-*edések, melyek a helyszíni eryeztetések és szemrevételezések alapján az illetékes elóljáró részéról pontosítá§ra kerültek, A
Re.Lé.FCSF meghatározta az elkészítendő tervek, okmányok körét és
a szakmai

felterjesztésének, valamint jóváhagyásának rrródját és határidejét.

A ryakorlat költségvetése is többszóri egyeztetá után viszonylag ké_

sőn, de végül is rendelkezésre állt.

ATF

A ryakorlatot végrehajtó, abban közreműködők ráére a re. és lé.hdt,
2 komplex, a szakilletékes főnökök önálló intézkedéseketadtak ki

vonatkozóan (felkészülés, felkészítés,erők esz_
közök rendelkezésre állítása, a megszervezésre vonatkoó szabályozás,
betartandó rendszabályok, átalárendelések, végrehajtás rendje és felelősségi körök, stb.).
a részletes szabályozásra

A terveknek megfelelően

július 16-i időpontra
a meghatározott készenlétet elérte, a gyakorlat kezdetéig erőfelfejlesztést hajtott végre.
a fogadó á|lomány a

A gyakorlatot - NATO állománytábla alapján felállított - többnem-

zetiségű parancsnokág vezette, melynek vezetóje a NATO egy tábornoka az AIRCENT részérőI, helyettese maryar részról a Re. IÉ.FCSF.h.

volt.

A ryakorlat főbb eseményei összefoglalóan:
- földi lépcsők érkezése:
- légi lépcsők érkezése:
- földi gyakorlás:
- nyitó ünnepség:

július 18.
július 19-20.
iúlius 20-21.
július 20. 11.00
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- eligazítások, megbeszélések:

- a többnemzetiségű légierő

parancsnoLság tevékerynége:

július 21-26.

légtereivel:

július 22,

- ismerkedés a gyakorlat

színtereivel,

- a gyakorlat fő repülései:

nap:

szakmai
- a bemutatónap programjának
- bemutatónap, záró
-

július 21.

gyakorlása:
ünnepség:
- hazautazások

jínw23-24.

július 24.
július 25.
július 26.
júlills27-29.

A gyakorlat forgatókönyve szerint a BIGLAND területén nagykiterjedésű természeti katasztrófa - földrengés - következett be. Az ENSZ
felhívására NATO tagállamok és nem tagállamok egyaíánt készséggel
adnak segítséget. A szövetséges európai főparancsnok a közép-európai
légierő parancsnokát bizza meg a mentő akció meg§zervezésével. A természeti katasztrófa súlytotta területtel szom§zédos két ország - ROCKLAND és WATERLAND - konfliktusa veszélyeztetheti a katasztrófa
elhárítását, eúrt a gyakor|at vezetőinek figyelemmel kelt kísémiük a
szomszédos területen történteket és az eseményekre megfelelőképpen
kell reagálniuk. Ennek érdekébenelőször légi feldedtést hajtott végre
két belga F-16-os a földrengá sújtotta terület felett, majd ugyanottjárőrözött két amerikai F_16_os. Ettól a köteléktől ezt a feladatot ó db MIG29-es (német, lengyel, magyar) vette át és hajtotta végre. A kis sebességű
légi feldedtést és az ilyenkor szükséges légi fényképezéstaz AN-3O-as
román repülógép végezte. A kidolgozás és értékelésa repűlótechnikai
biztosítiás keretén belül a helpzínen hazaiak által történt. A tábori sebész
csoPort kiszállítását a C_130-as belga, visszaszállítását F-16 (holland) re_
pülőgép végezte. Aüzuális kutatás MH-531 (USA), MI-8 (magyar), MI17 (CSeh), Anaconda (lenryel), UH-ID (német) típusúhelikopterek
( 1 .sz. kötelék) hajtották végre ery kötelékben. A §ebesültszállítás
veryes
kötelékét (2. §z. kötelék) MH_53J (USA), Mi_S (magyar), AIR_330 (PU_
MA) (román), UHI-D (német), BELL-421 (szlovén) helikopterek al_
kották. A teheí de§zantolásban C-130 (Kanada, belga, francia), AN-26
(magya1 cseh) PC-ó (Ausztria) típusúrepülőgépek vettek részt.
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Teherdeszantként kerűlt Blkalmaásra (logisztikailag előkészítésreós
berakásra, majd gnfijtésre):
- magyarok

osztrákok
- franciák
-

-

belgák

- 5 db 500 kg ládázott anyag
- 2 db 2 köbméteres víztartály

8 db 5ffi kg ládázott anyag
- 1 db tj. autó

ivóvízzel

-

- 5 db 500 kg ládázott anyag

-

1 db tj. autó
3x16 tonna búza

A C-160 (francia) repülőgép deszantdobás után

fegyverzetfúggesztő és üzemanyag utántöltő

az angol előretolt
pont személyzetétszállítot-

ta ki, akik Szentkirálpzabadja repűlőtéren "melegentöltő helyer" telepítettek és feltöltést hajtottak végre, Az 7. és 2. sz. helikopterkötelék 30,
illetve 30 fő sérült szállítást, kiűrítésthajtott vegre. Az anyagitechnikai
biztosítás szempontjából további kiemelt fontosságú feladat volt a gyakorlathoz kapcsolódóan a látogatók és megfigyelők ellátása (szállítás, étkeztetés, stb.), a VIP személyek resáre ZO-án,24 és 26-án VIP ebéd,

27-én vendéglátínemzet vacsorája, záró parti, valamht 26-án a
napi repülőbemutató logisztikai biztosításának megoldása.

nftott

A glakorlathoz kapcsolódóan a valós logisztikai (anyagi-technikai)
biztosítás fennakadás nélküli megvalósítása szemsxigéból vegrehajtott
légi tevékenység a repűlési napokon az alábbiakban foglalható össze:
(ellemző nap)
04.I5.
05.15,
05.30.
06.00.

07.30-13.30,

08.25-12.30.

időj árás jelentés, felderítés
sérültek markírozása
repülés előtti eligazítás, jelentések
az egyesített logisztikai központ (CLC)
által meghatározott előzetesen elkészített
"csomagok" deszantoláshoz való berakása
folyamatos légitevékenpég,tervtábla alapján
helikopterek á repülógépek feltclltése üzem-

anyaggal
09.30_12.00.
11.0o_12.00.

sebesültek ellátása, átrakása, továbbszállításra
való előkészítése
územanyag-feltöltés (1. és 2.sz. hel.kötelék)
elóretolt üza. utántöltó pontról (angol)
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12,00-12.40.
07.45-07.50.

"ttilélőll' mentőcsoportok kivonása
deszantolás

15.00

repülés utáni eligazítás

10.40.-10.45.
12.25-12.30.

(a

fentiek NATO időpontokat tartalmaznak)

A fentiektől bizonyos mértékig eltérő volt

- a repülés kiszolgálás és

bizto§ítás szempontjából - a bemutató napi program, amikor a repüló
tevékenység koncentrálódott idóben és a felszállrások mennyiségében,
továbbá a 12.fi)-13.30-i idópontra- Mindeá olyan számvetéssel kellet megszeruezni, hogy 17.00-ra - az első lehetséges üsszaindulási idópontra - a
logisztikai biztosítás elérje a teljes terjedelmet.

A

került

gyakorlat során repülési naponként végrehajtásra és bizto§ításra

47 repülőgép, 33 kötelék, 2 időjárás és L4ltáttér felsÁlláslnap.

Az

összes biztosított felszállásból (304) a hazai felszállások száma 237lryak,
a rep.idő 177,55 óravolrt. Az objektív kontroll a repülőterek repülőbiztosítási rendszerében valósult meg.

il,
Az anyagi-technikai biÍosítás megs zr,ívezése
1./ Az anyagi-technikai biztosítás megszervezésének körülményei,
sajátosságai és jellemz.ői:

A ryakorlat előkészítésénekidőszakában íisztázísra került

a valós
adódó
tartalrna
és
az
eltérésekből
bizto§ítá§, illetve logisztikai biztosítás
Konferencián
végrehajtási felfedések módozatai. A ryakorlat Tervezési
a NATO, a valós biztosítás feladatai körébe az alóbbi területeket sorolta
be:

a.)
b.)

c.)

d.)
e.)

f.)

104

a repülőtechnikai eszközók

biztosítása,

szállításokbizto§ítá§a,
anyagokkal történő ellátrás és üzembentartiás biztosítása,
szolgáltatásokbiztosítása,
elhelyezéskatonaielszállásolásbiztosítása,
étkezésés büfé biztosítása,

g.)
h.)

i.)
j.)

egészségügyibizto§ítás,

üzemanyagbiztosítás,
gépjármú parkolás és közlekedés ellenórzés,

őrzés-védelem,kommendánsszolgáltatás,
tűzvédelem,
l.) vám és határétlépésielőírások,
m.) adminisztrációs ügyek,
n.) költségvetés.

k.)

Minden olyan ATB-t érintő szakfeladat, amely a gyakorlat forgatókönyvének megfelelő repülő kiszolgálási, egesaégüryi szakterüethez kapcsolódik, a logisztikai biztosítás témákörébe lett besorolva.

A fentiek bizonyos mértékig eltértek a hazai ATB rendszorétől, eúrt

a megvalósítás folyamán erőteljesebb eryüttműködés alakult ki az egyes
biztosítási területek kózött. A gyakorlatvezetóség a fentiek alapján dolgozott, míg a valós Bizto§ítiási Központ és a közvetlen végrehajtók rendszere a hagyományos hazai ATB elvek alapján kiegészítve néhány operatív feladat végíehajtási csoporttal (pl. WDCS, hatámltó csoport, regisztráció, stb.).

A fentiek alapján

a gyakorlat anyagi-technikai feladatai megvalósíérdekébena gyakorlat végrehajtó szervezetei településénekés feladat-végrehajtásának megfelelően ellátá§i körzetek kerültek létrehozásra és működtetésre, Az ellátási kdrzetek anyagi_technikai szakfeladatai
végrehajtására a béke működési rendhez igazított ideiglenes anyagi+echnikai szervezetek kerültek kijelölésre, parancsnokának az állományilletékes csapatparancsnokok kerültek meghat&ozásr a, kányí]tá§ukat - a Valós
Bizto§ítási Központon keresztül - a 2.re.lé.hdt. ATF személyesen végez_
trása

te.

AVBK

Szolnok repúlőtérenalapvetóen

ATF-ség állományából kerúlt létrehozásra.

és döntó

részben a 2.re.lé.hdt.

1.sz.ellátási körzet

A Többnemzetiségű Repülő Parancsnokság (TNRP), a Látogatók
(LMI), a Sajtó és Tájékoztató Központ (STK),

és Megfigyelők Irodája

Valós Biztosítási Központ (VBK), valamint a Szolnokla tervezett végre-
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hajtó és közremúködő,

látogató, megfigyelő állomány ellátása érdekében

Szolnok repülőtéren.
2.sz.ellátási

]óna

A TNRP Kegskeméten lévó részlege, valamint az itt feladatot végrehajtó erők és eszközök, közremúkodők és egyéb állomány ellátása érdekében Kecskemét repülőtéren.
3.sz.ellótási könet

A

Szentkirályszabadja repülótéren tevékenykedő és feladatot vegrehajtó erők és eszköxik, kózremúködők (alájátszók), megfigyelők ellátása érdekében, Szentkirályszabadja repülőtéren.
4.sz.ellótósi könet

Uid<irogd 4.sz. kiképzó kózpontban, a romvárosban tevékenykedő,
alájátszó, feladatot végrehajtó e§ a megfigyelő állomány ellátása érdekében Úldcircigdon , a l21. vez.bizí.z. erői és eszközei megerősítésével és
Veszprém átcsoportosításával.
s.sz.ellátósi könet

Tököl

repülótéren tartalékként került létrehozásra a 93. VHL
a NATO E-3A típusúAWACS repülőgép leszál-

ve.szre.o. állományából

lásának esetére-

A létrehozott, felkázített és ilyen formán múködtetett szervezetek
feladatukat az eMarások szintjén hajtottákvégre- A ryakorlat során összességében kilenc he,l1színen (Szolnok, Kecskemét, Szentkirrályszabadja,
Veszprém HÁP. Ujdörögd, Romváros, Szanda, Pipis hery, Repülőkór-

ház) az anyagi-t*,hnikai (logisztikai) biztosítrás kiterledt az alábbi erőkeszközök ellátósára (a számadatok a staciondrisan meglévő erők-eszközölaől való gondoskod.áson Hvül értendők):
- személyi állomány 24O0-2500 fő (ebből 570-590 fő
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_

gépjármú: 240-2ű db (ebből 40 fó külföldi),

-

repülőtechnika: 54 db ebből repülőgép 33 db,
helikopter 21 db,

külfóldD,

A uemélyi óllomóny

és technikai eszközök

16 országot kepviseltek

Az élelmezesi ellátás I., II., ilI., W. és kiemelt norma szerint valósult
meg, mindez eglridejűleg azonos színtereken. A haditechnikai és egyéb
irányu ellátás-biztosítás mintery 66-70 típusúgépjárműre, 24-26 típusú
légi eszközre terjedt ki.

Az anyagi{echnikai biaosítás a repülőtér-technikai,

a repiilótér-mű-

szaki (REKA) és a repülő tevékenységgel szoros összefüggésben lévó
kutató-mentő biztosítással együtt valósult meg.
2./

A felkészítéssajáto§ságai:

A ryakorlat eredményes vegrehajtása érdekébenhdt. szinten - a szükséges eryeztetések, koordinációk stb. végrehajtása utál - az alábbi anyagi-technikai biztosítá x al kapc s olatos olonúnyok keszültek el :
Elgondolás a COOPERATIVE CHANCE-96 NATO/PfP légierő
gyakorlat ATB feladatai végrehajtására,
-

-

Felkészítésiterv,

-

Ütemterv

-

Terv a COOCH-96

a

valós ATB végrehajtására,

NATO/PF

fikus, térképenés sóveges),

légierő 5rakorlat valós ATB-ra (gra-

Intézkedésa COOCH-96 gyakorlat anyagitechnikai biztosítására,

mellékletekkel egüft:

á

-

jelentési

-

központi étlap,

-

közlekedési eszközök

elszámolási okmán;nninták,
menetrendjei,

- az e!!átási körz.etek ellátandó és biztosító állománya.
- Ideiglenes
-

állománltábla VBK és Ellátási Körzetekre,

Munkaköri leírások (csak

a legfontosabbnak ítéltbeosztá§okra)

- Szakmai ellátási-biztosítási tervek, számvetések,
-

Elhelyezési terv,

-

A gyakorlat körzeteibe történő

át- és visszacsoporto§ítás terve,

Wl

Re.

A tewek

lr.

jóváhagyása az illetékes MH szinteken történt (\/KF I.h.,

FCSF h.).

A feladatok

:

.--

sikeres végrehajtása érdekében a re.lé.hdt. ATF vezetésévelaz l.sz. Ellátási Körzetben (a fó színtéren) a valós biztosítás irányító és végrehajtó vezetó állomány részére2 napos felkészítő foglalkozás került levezetésre. A foglalkozások levezetése párhuzamosan történt
a fegyvernemi csoportokkal. A foglalkozásokon az alóbbi kérdéskörök
ke rült e k fe ld o l goz á s ra :
-

A gyakorlat lefolytatásának idórendi

és mozzanat szerinti tartalmi

ismertetése;
-

Az ellátás,bizíosítrás, kiszolgálás elvárásai, követelményei;

-

Az anyagi-technikai, egészségügyi, közlekedési, elhelyezési bizto-

sítás valós és gyakorlat szerinti végrehajtásának szakmai követelményei,
a megvalósítás módszerei és a lebonyolítás rendjé;

-

Az ellátási körzetek vezetóinek jelentése, az eryes színtereken

meghatározott feladatok végrehajtásáról, a biztosítás rendjének tervezett megvalósításáról;

- Szakmai módszertani foglalkozások levezetése az ellátás, kiszolgálás rendjéről, mó djáró|, az ö|tőzeti rendről, a rakodási, szállítási, tárolási,
pihentetési és egyes szolgáltatási feladatok megoldásáról;

- Okmányolási feladatok mintaokmányokon történő gyakorlása és
egyértelmúsítése
-

A felmerült kérdések tisztázása, egyértelműsítése.

A gyakorlatot közvetlen megelőző napokon a Központi Tervező
C§opoíttal együttműködve a készentét helyszíni ellenőrzésére került sor,
ami kiterjedt:
- a vezényelt erók és eszközök
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beérkezésére,

- a gyakorlatra kijelölt erők, eszközök és anyagok cél - rendeltetés
szerinti hadihasználhatóságára, karbantartottságára, a személyi állomány
kiképzettségére,
- az épületek, berendezések, felszerelések, eszközök

elókészítettsé-

gére,
- a vállalkozói és egyéb kapcsolatos szerzódéskötések teljesítettsé-

gére,

- a szúkséges okmányok elókésátettségére,meglétére,
- az intézkedésekben elrendeltek végrehajtottságának minőségére,
- a résztvevő állomány felkészültségére,

kiilföldi - központi és légi - erők, eszközök és anyagok
fogadás feltételeinek biáosítottságára, a munkavégás és pihentetés feltételrendszerénekmegteremtésére,
- a beérkező

-a

NATO igények és követelmények teljesítettségére.

A

gyakorlat során bebizonyosodott a mélyreható és módszeres felkészítésszükségessége és eredményessége.A nemzetközi törzs megérkezése után az egészségüryiszolgálat gyakorlaton és bemutatón résztvevői részérekülön szakmai összevonás végrehajtására kerúlt sor, melyen
az alájátszók is íésztvettek.

Ezen felkészító foglalkozások - igaz, hogy nem teljesen estek e5lbe
jelenleg
a
lévó programokkal - jól szolgálták a személyi állomány katonai
és szakrnai kiképzését,növelte az ismeret§zintet, legfóképpen gyakorlatban alkalmazandí "kompatibilis" készség fejlesztést adott.
3./

Eg/üttmúködés megszervezése

A COOCH-96 légierő 5lakorlat végrehajtás oldaláról megközelíwe
véleményünk szerint - egyik legösszetettebb feladata volt az együttmúködés megszervezése, az ATB szervezetek fennakadás nélküli tevékenysége végrehajtásának összehangolása, munkájuk koordinált megvalósu,

lása-
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Az ellátrÉsi, biztosítási és kiszolgáIási úevékenységetö§§ze ke|Iett
hangolni:
a.)

feladatok szeint:
-

repülési

-

felderító

- szállítő
-

deszantolás

személpzáltítás, anyagszállítás
- eü. jellegú
- eryéb (pl. időjárás)
- repülő vary helikopter
-

-

földi előkészítési: - teljes előkészítési
- rep.előtti, utáni
- hiba elhárítás
- kiszolgáló technika

-

protokolláris:

-

légi, földi, ill. kombinált

- önálló vagy megrendelt
- kiemelt, e5szerűsített
- feladatfüggő
- nyilvános-,
- egyéb
- általános

ellátási:

-

zárt

feladatfüggő

- időjárásfüggő
-

periférikus

- állománykategóriás
-

teljes vagy részbeni

b.) a végrehajtás helye szeint:
- színterek

szerint:

Szolnok
szandaszőlós
- Kecskemét
- Szentkirálpzabadja
-

-

- Ula<irciga
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Romváros
útközbeni
- stacionáris
- tábori
- kombinált (hangár parti)
- egyéb (fedélzeti stb.)
-

-

jellege

szerint:

- módozat

szerint:

-

- anyagi
- technikai

-

egészségüryi
szállítási (szolgálati és önálló)
elhelyezési (pl. pihentetés)

-

eryéb (szolgá|tatások, stb.)

-

c.) a végehajtás ideje szeint: - nappal, éjszaka, átmeneti
- előkészülési, vegrehajtási, ill. záró

időszak
önáltó időponti
- behatárolt időszaki
- feladathoz vary személyhez kapcsolt
- munkaidős - szabadidős
-

d.) részwevők szerint:

-

nemzeti hovatartozás (résztvevók)
repülőhajózók, műszakiak, általános
haderőnemi illetékesség
_

2.re.lé.hdt. (\{BK)

- 4.g.h.hdt.
-

KRszP

Közí.őrened
MH közvetlenek (op.csop-ok)

LMI
sTK
-TNRP
-TNRH
-KBH
-NATO
_HM,PM
-
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-

polgári állomány

_vIP
-

vendégek, meghívottak

- látogatók és ré§ztvevők
-

vállalkoák

végrehajtó

megfiryelő, látogató
alájá.szó
.ellenőrző

-

-

e,) területek

szerin"
-

}i#íl*o",".

,kommendáns
,ATB belső

.ll13íí",,n",
_

'

rrj4,biztonsaci
rendórség
vámőrség
határőrség

Afenti felosztás, illeweosztályozás

a

teljesség igénye és továbbibon-

tás nélkül is a feladatok rettenete§en sokirányúságát próbálta érzékeltetni. Mindezt a Szolnokon települt VBK tartotta kezében, illetve koord!

nálta. A munka soran hallatlanjelentóségevolt az operativitásnak, a döntés képességehelyszíni biztosításának, a szakirányú és közélú információ áramlásnak. Bonyolította a helyzetet, hogy ery sor tevékenység ATB
az e§/es színtereken egyidőben, illetve közel azonos időben jelentkezett,
így ető-e.szkóz átcsoportosításokra - már a távolságok miatt sem - nem

volt lehetőség.

Na§lon pozitívan értékelendő azon tény, hogy a megvalósítás során
nem volt helye semminemű szakmai elkülönúltségnek, a fő hajtóerő a
biztonságos és eryúttes végrehajtrás volt. Az együttműködést elősegítette, ho§l a vBk vezető állománya, a szakágvezetők közvetlen kapcsolatban voltak a TNRP szakállományával, valamint az Ellátási körzetek parancsnokaival. A feladatok - az ATB is - a TNRH által a
területekle lejuttatásra került íry a végrebajtó tagozat a lényegi dolgok-

végrehajtási
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'

ról (ez alatt a gyakorlat értendő) a repüló tevékenységről, az esetleges
ten tábla változásokról megfelelő információ alappal rendelkezett. A
belső eryüttműködés megvalósulásában a biztonsági tényezők előtérbe
kerülésével szoros kapcsolat alakult ki a KBH-val, humán szolgálattal. A
repülésbiztonság elsődlegessége a halőzó repülő-műszaki és egyéb biztosító állomány szoros és közvetlen kapcsolatát eredményezte.
4,/ A vezeté§

rendje

A COOCH-9ó légierő gyakorlat ATB vezetését a Szolnokon települt VBK - éléna Z.re.lé.hdt ATF - valósította meg (állománya, összetétele a tanulmány II. RESZ-ének a végén).
megszervezés vonatkozásában a már előzőekben említett ATF-i
intézkedésekenkívül a szülcéges pontosításokat a re.lé.hdt. illetékes főnökei saját hatáskörükben hajtották végre. A gyakorlatra vonatkozóan

A

a hadtest tervező osztálya elkészítettea "Terv a COOPEMTIVE
CIUNCE-96 NATO|PfP lé§eró gakorlat anya§-technikai bbtosítására"
okmánl,t térképen, ami tartalmazt a grafihls formában:

- a fiktíven kialakított országhatárokat (ROCKLAND, WATER-

I-AND,BIGLAND),

- a gyakorlat végrehajtási körzeteit,
- az ígénybevettés tartalék repúlőtereket,
-

közlekedési útvonalakat,

-

ATB objektumokat (kórházak, bázisok, ellátó objektumok,

stb.),

- résztvevő katonai szervezetek települési helyeit,
-

valós vegrehajtás tényadatait.

Táblázatos formában:
- a bevont résztvevő erőket és eszközöket
-

ATB erők-eszközök

-

főbb teljesítményadatot.

színterek szerint,

harcértékét,
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Az írásos formóban készítettteru tűrtalmazta:
- elgondolást az

ATB feladatai megoldására,

kimutatás az ellátandó állománlról- ellátási körzetek létszámnyilvántartása,
_

- sürgősségi egészségügyi ellátás utalási rendje
-

színterenként,

egésxégügyi szolgálat erő- eszköz számvetése,

- kimutatrás a gyakorlaton résztvevő gépjármúvekről, ellátási körze-

tenként,
-

híradó eszközök

elosztásának rendje,

A VBK helyi képviseletét Kecskeméten

a hdt. HTPF valósította
meg. A végrehajtás folyamán a vezeté§ tevékenységeaz operatív beavatkozásoka, az információk biztosítrására és az együttmúködés megszervezésérekoncentrálódott olyan számvetásel, hogy a végrehajtók számára
minél kevesebb ütközőpont, illetve nem tisztázott tényezőjelenjen meg.
A végrehaj tás folyamán alapvetően a szóbeliségvolt a jellemző. Az ATFség a hdt. HIRIF-eI kózcisen jól múködő információs támogatást biztosított, a VBK-nál lévő számítógépek a szülséges adatbázist biztosították.
Az egyes területek kapcsolatrendszeíét " lemezposta" biztosította.

Az informatikai feladatok vegrehajtásának biztosítására07. 15 -16- átt
telepíté§re kerűltek mindazok a PC kategóriájú számítógépek, amelyekre a tervezés során igény jelentkezett.

A gépek egyedi munkahelyekként működtek

a

gyakorlat ideje alatt.

A kecskeméti es szolnoki regisztrációs munkahelyek közötti adates.eztetés és csere a 2.re.lé.hdt. p-ság elektronikus postahálózatának felhasználásval kerűlt végrehajtrásra. A regisztrációs munkahelyeken alkalmazott szünetmente§ tápegységek bizto§ították az elektronikus hálózat
kimaradások esetén az adatok elmentéséneklehetőségét. A központi
ellátrású informatikai eszköók (pl: STK) az igények megfogalmazása ellenére, csak részben voltak képesek a lehetőségek kihasználására, Az
" INTERNET' szolgáltatás teljeskörű
lehetóségei felhasználását nem tette lehetővé a rendelkezésre bocsátott szoftver.
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Az egyes színtereken és a VBK-nál"Had,műveleti napló"-tvezettek,
UKRV-92-ben előírt okmányrendet alkalmazták. A
szolgálati ágaknál a repülési váltásoknál előírtak szerint jrártak el az előírt
megszigorítások alkalmazásával. A logisztikai biztosítás irányításában és
a repülőtereken az

végrehajtásában, a repülési feladatok vonatkozásában az érintett személyi állomány ás technikai eszközök részére - teljeskörű felkészítésmellett
- a lekövetés e$/éítelmúbiztosítására az alábbi változat rendszer került
kiadásra:
teljes repülési változat,
- korlátozott repülési változat,
-

- halasztás időjárás miatt,
- repülések idójárás miatti törlése.

Egyes szakterületeken (élm.) ryakorlati nyilvántartást vezettek. A
a feladat szabásra a tevékenységértókelésével egyidejűleg az
ellátási körzetek vezetői a 17.00 órás hel}zetnek megfelelően naponta
17.30-ig a VBKPK-nak szóban vagy írásban (fax-on) jelentettek. AVBK
szakágvezetőit és az 7.sz. BKv ezrtőjét személyesen hallgatta meg A napi

VBK-nál

jelentésben kitértek:

- a nap folyamán teljesített feladatok végrehajtásának helyzetére,
-a

követkeó nap feladataira,

- a személyi állomány biztosítottságára,
- a technikai eszkcjzök állapotára, hadrafoghatóságára,
- az azonnali intézkedést igénylő

problémákra.

Az űzemanyag íelhasználrásról (fax-on) naponta írásban jelentettek.
A valós biztosítás operatív üsleinek intézáétés koordinálását a terv és
koordinációs csoport vezetóje, a VBKPK HDM h. végezte. A megszer-

vezés időszakában a VBK vezetó állománya a közvetlen megelőző jdőpontokban (07.1G15) az e5les színtereken az előkészítésbiztosítottságáról
való személyes meggyóződés érdekében ellenőrzést és szemlét vezetett
le, Avégrehajtás időszakában a szakmai célellenőrzések valósultak meg.
A vezetést és szakirányítást nagyban segítette, ho§/ a VBK alárendeltségében tevékenykedett a hagyományos AT szervezeti elemeken Kvül üryviteli szerv, hirif.rlg., órzés-véd. rlg., pénzügyi, külső együttműködő (pl:
ORFI! határőr, vámőr, komendáns) csoport is.
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5./

A pénzügyi-sámvite|i támogatás néhány kórdése

A gyakorlat elókészítése időszakáb an - a"Partnerség a békeért"alapokmányban meghatározottak, valamint a NATO illetókes szervei és a
Koordinációs Bizottság döntése al apján - íiszíázásra kerültek a költségtényezők, költségviselő, költséghatás és elszámolástechnikai, valamint
bonyolítástechnikai kérdéskörei.
A köItségviselők
Konferenciák ideje alatt
az alábbi anyagokat és szolgáItatásokat téátésmentesen biztosítoxa a gtakorlat megv a ló sítá s ához :
1.)

A magyar fél a Gyakorlai

és a Tervezési

a.) a ryakorlótéri létesítményeket,amelyeket a gyakoí|atvezg!ő töízs
és a gyakorló áltomány, valamint a sajtó (STK) megfiryelőJátogató állo-

mány igénybe vett;
b.) repülótereket, az üzemeltetéshez szükséges technikai eszközök-

kel, berendezésekkel;
c.)

a

4.sz- kiképzó bázist a

szükéges kiképzés{echnikai eszközökkel;

d.) a gyakorlat szükségletének megfelelő belsó katonai híradást (vezetékes és vezeték nélküli eszközökkel);

e.) a gyakorlatvezető íörzs és a gyakorló állomány a HM kezelésű
objektumokban történő elhelyezését, az ehhez kapcsolódó szo|gáltatásokat (pl. takarítást), közüzemi ellátást (elektromos energia, víz-csatorna), fűtés,t, melegvízellátást, bútor-berendezési és felszerelési tárgy használatát, Ujdörögdön
a tábori törzsbútorokkal történő ellátást;

i');

f.) alap-egészségügyi ellátást (beleértve a sürgós fogászati kezelést

g.) élelmezéstechnikai eszközök

(mozgokonyha, hútőkocsi, stb.) hasz-

nálatát;
h.) gépi rakodóeszközök
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használatát;

i.) a szállítrási feladatra igénybe vett helikoptereket (üzemanyag nél-

küD.
2.)
t at á s ok

A NATO, mint a ryakorlat vezetője

az alábbi anyagok és szolgal-

költs é*eit viselte :

a.) A ryakorlaton résztvevők gyakorlattal összeftiggő célúszállítási
költségeit (beleértve a VIP-eket és a megfigyelőket), a gyakorlat során
a belépésiponttól kezdve (autóbusz, terepjáró, személy- és tehergépkocsi, egyéb szállító járművek),

b.) mindenfajta üemanyagot beszerzési áron

(MH ár),

c.) közvetlen vagy közvetett távbeszélő, fax, adatátviteli vonal öszszeköttetés bérleti díját és múködtetési költségeit a gyakorlat körzetén

belül,
d.) nyilvános nemzetközi tevbeszé|ó, fax, adatátüteli vonal ősszekóttetés bérleti diját és működtetési költségeit,

e.) a bérelt irodai berendezések (fénymásoló, solszoitók, számítőgépek) és a vásárolt irodaszerek költ§égeit (külön ö§szeghatárig),
f.) információs anyagok költségeit,
g.) mindazon a gyakorlat telepítéséhez,berendezeséhez felhasznált
eszközök, anyagok és szolgáltatások bérleti díját és múködtetési költsé-

geit, amelyeket a ryakorlaton a

NATO kért,

h.) a NATO vendégek teljes költségeit (tolmácsolás, utaztatás, szállás, étkezteté§, reprezentációs é§ ajándékozási költségek),
i.) a felhasznált térképekköltségeit,

j.) a gyakorlatról készített hang- és képanyag sokszodtásának költségeit,
k.) tolmácsolás költségeit (angol-francia nyelveken),
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l.) a helyi lakosság, a nagyközönség
sajtó, információs szóróanyagok),

tájékoztatásának kóltségeit (pl:

m.) a tájékoztatások érdekébenbérelt helyiségek,

helpzínek költsé-

geit,
n.) ágynemű mosatás költségeit.
3.)

gok

A ráztvevők eglénileg, a maryar télbizt}sít6)s6Nal,az alóbbi anya-

és uolgáhatósok költsé4eit viselték:

a.) mindazon elhelyezés költségeit, amely nem honvédségiobjektumban történik (szálloda, stb.),
b.) élelmezés költségeit, kantinszolgáltatást eryedi tédtéssel,
c.)

a

járműveik szükségszerű karbantartási költségeit,

d,) utazási költségeket a belépésipontig, valamint onnan a saját or-

szágba,
e.) a nemzeti paranesnolrsággal á a védelmi minisztériummal való
közvetlen vagy közvetett távbeszélő, fax, adatátviteli vonal összeköttetés
bérleti díját és működtetési költségeit,
f.) egyedi kéráre biztosított tolmác§olási költségeket az angol és a
francia nyelv kivételével,
g.) saját célúvendéglátás költségeit,
h.) a saját vendégek teljes költségeit (tolmácsolás, utazt^tás, szá]'lá§,
étkeztetés, reprezentációs és ajándékozási költséget).

A költségek megállapítása, szánrlázása

A térítéskötelesanyagok és szolgáltatások költségeinek megállapítása érdekébena magyar fél - a ryakorlathoz kapcsolódó COOCH jel-

zéssel ellátott - bizonylatokat alkalmazott. Elkülönített bizonylati rend
kialakításával a költségeket tartalmazó okmányok összeg5nijtésre kerültek és következó nap végéremegtörtént az elszámolás.

l r8

'

bizonylato\ okmányok alapjan Kecskeméten és Szolnokon a kikülönített SZR ósszesített és költségviselónkénti "Elszámo/lsl" készített a kért részletességgel.
Az összesnijtött

A közvetlen

felhasználások naprakészségétés számlázási bizonyla-

tolrási rendjét Szolnokon és Kecskeméten létrehozott és kikülönítve mű-

ködó számviteli részlegek biztosították. A résztvevők pénzváltását á forint szültségletétaz OTP Bank Rt. helyszínre telepített kirendeltsége tette lehetővé. A NATO, illewe harmadik országok felé történó elszámolási
alapok megteremtését,a kétnyelvű bizonylatok (menetlevelek, feltöltési
kimutatások, stb.), valamint a helyszíni képviselők szignalizációja biztosította.

A VBK szintjén a folyamatos felügyeletet és az operatív rendezést a
létrehozott pénzűgyi-gazdasági részleg - hdt. pénzügyi és számüteli főnökég, valamint a helyi alakulat képviselője végezte - viszonylagos hatásfokkal. Egyes szolgáltatások kiegyen|ítéséta szolgáltatók önállóan intézték(Central Rt, - mo§atás). Munkaidő utáni szabadidő büfé - sörkimérő - üzemeltetése önállóan kűlső vállalkozói rendszerben történt. A
VBK szoros kapcsolatot tartott a vám és Pénzügyőrség helyi képviselójével, vámeljárásía az álla7ános rend szerint került sor. Az elöljáró ún.
kifizető hellye Szolnok, Kecskemét repülőteret határozta meg, azonban
pénzügytechnikai szempontból szükégessévált a MH 727. Y ezetésbíztosító Zászlóalj bevonása is.

A ryakorlaton

a

szakígi biztosítás megvalósítása meghaladja jelen

cikk terjedelmi lehetőségeit, valamint súlyánál fogva is önálló feldolgozást igényel.
(A II.

RÉSZ megiebnik

a

folyóiat

1997/1. számában.)
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üzBunryac nzrosírÁsÁNnr TApAszTALATAI

nugór Oszkórl

Az Országg5nilés döntésének megfelelően a Magyar Köztársaság
egl múszaki kontingenssel vesz részt Honátorságban a békeí€remtő
tevékenységben.A műszaki kontingens elsó parancsnokának Dr, Ronkoücs Jóxef ezredes és munkatársai tapasztalatainak elsődleges összegzése azÚi HonvédségiSzemle 1996/8. szárnában füzetként megjelent"
Csatlakozva e tapasztalatokhoz, cikkemben az üzemanyag biztosítás eddigi tapasztalatait igyekszem összegezni a kontingens felkészítéseés alkalmazása időszakában.

üzemanyag bizto§tása
l.) A kontingens felkészítésének

A Magnr Műszaki Kontingen§ (MMK) felkészítése,az állomány
kiképzése1995. december 18{ól Ercsiben az MH 37. II. Rákóczi Ferenc
műszaki ezrednél került végrehajtásra.
A felkészülés meggyorsítása érdekében már az OGY h atározat e|őtt
is folytak elókészító munkák, mégis a határozat után - főleg időhiány
miatt - jelentősen fel kellett gyorsítani a felkészülést.
Előzetes terveink szerint úgy számvetettünk, hogy 2 db AC-5,5-375
(URAL-375) töltógépkocsi és 4 db 3 m'-es üzemanyag-szállító pótkocsi
biztosítani képes a kontingens bels ő ellátását, azutánszállítást pedig honi
területről hetente kettő alkalommal a Nemzeti Támogató Század
(NTSZ) fogja biztosítani.

A kontingens felkészítésesorán az 1995 decemberében felhasznált
anyagok elszámolása még az állománllletékes katonai szervezeteknél,
1996 januárjában már a műszaki kontingens fogyasztási kerete terhére
tórtént.

1

Dr, Ru8áI
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oszlúr ezredes, MH Üz€manya8

szolgálatfónök

I

Bonyolította a felkészítésirányítását, hogy közben - a leendő állományilletékes elöl,lJáíó szeíyezeíe- a 2, KKP-ság átszervezésre került és
ebben az időben a 2. g.ho. még nem, a 2. KKP-ság már nem rendelkezett
alárendelt katonai szervezetekkel, így az irányítás zömét közvetlenül a
gépesitett hadtest és az MHP-ság végezte.

A kontingens elvonulása időszakában került megalakításra a NTSz
és az elvonulás után került okmánllag átadásra a kontingens az MH 64.
Boconádi logisztikai ezrednek.
alegység l€tt, melyben az ;jzemanyag utánpótlá§ ér[ő raktárvezető tts., l lő raktáros tts., és 2 db 5 m'-es üzem-

A NTSz önáIló

dekében i
anyagtöltó gépkocsi áll rendelkezésre gépjármúvezetóvel eg5/ütt.

A kontingens üzemanyag-e|láüísára üzemanyag-szállító raj lett

szewea,e, áIlományában: 1fő szállító rajparancsnok ti., 3 fő gépkocsivezetó tts.-el. Részére a kartonrendszerű raktári és alegység készletnfilvántartás vezeté§ét és ezek adatai alapján az izemalyag igénylésekelkész!
tését,felterie§ztését, a kontingens és a kikülönített, kihelyezett alegységek územanyag-ellátását, annak iránltását és ellenőrzését, a kiszállított
üzemanyagok mennyiségi és minőségi átvételétszabtuk feladatul.

Az ellátó MH 64. Boconádi logisztikai ezred feladatát a cserekészletek folyamatos biztosítása, a szükséges üzemanyag mennyiségek igénylése, tárolása, szállításra történő előkészítése,szükég esetén saját szállítóeszközzel történőkiszállítása, a kontingens részérekiszállított hajtóanyag mennyiség elkúlönített nyilvántartása, a menetlevelek feldolgozása képezte.

A személyi áltomány kijelölésével és felkészítésévelpárhuzamosan

a kontingens állományába kerülő technikai eszközök

több mint 2ó alakulattól vezényléssel,illetve kúlönböző központi raktáraktól utalványok
alapján lettek biztosítva. A kiképzéssorán részben a technikai állapot
miatt, részben a maximális feltételek biztosítása érdekébena technikai

eszközök folyamatosan cserélődtek, illetveegy-két eszköz még az indulás
napján is változott. Mindezekből adódóan, illetve a szúk határidő miatt
a technikai eszközökról
mozgásbizonylatok nem készúltek,így már a működési területen k ellett"kinyomozni" az eszközök hovatartozását, illetve
azokat nf lvántartás szempontjából rendezni.

|2I

Sajátos volt, hogy a kontingens üzemanyag biztosításának tervezését
alapvető ismeretek nélkül kezdtük meg. Így nem volt ismert az alkalmazás konkrét helye, a kontingens állománya, feladata, a felvonulás megkezdésénekideje, a leendő táborhelyen lwó egyéb feltételek (fútés,ülágítás, stb.) helyzete és így természetesen nem lehetett megalapozottan
megtervezni a várható üzemanyag felhasználást sem.

A szemrevételezések

után vált ismertté, hogy a horvát fél az e|ektromos áramot csak 1-2 hónapos késésselfogja biztosítani vezetél§őI, e7É:ít
a tábor üllamos energia el|átrása és fűtése is naryteljesítményiESZD-200
típusú aggregátorokkal kerii{ végrehajtásra (az aggregátorok napi foryasztása 3.000-3.500 liter).

Mivel nllvánvaló lett, hogy ezt a felhasználást a 2 db töltőgépkocsi
nem képes utántölteni, a kontingenst elláttuk 2 db TC-10 konténerkúttal, 2 db KC-20 konténeítartállyal, valamint vasúti tartálykocsikban gázolajjal és benzinnel.

A kontingens elvonulásakor

a tárolóeszközökben

összességében

magával ütt 61.000 liter gánolajat,18.000 liter B-92, és 3:000 liter ESZ-95
benzint, 8 tonna kenő-karbantartó anyagot és 51 fa[ta, több száz darab
különböző üzemanyag-technikai eszközt (2 db 20 m'-es konténerben).

Az elvonulás időszakára a kontingens üzemanyag-ell átása már a követkzző forrásolcra támaszkodott: a kontingens által kiszállított, az e|őretolt ellátó bázisnál, az NTSz-nál és végül az MH üzemanyag szolgálat
raktárainál lévő készletekre.

Ezek a készletek a működést az alábbi időszakokra biztositottá\
biztosítják (bónapban) :
Kontingensnél

Autóbenzin

1,5

0,5

I-2

3_5

Gázolaj

1§

1,5

7-2

4-6

3-6

2-4

3-5

8_15

I(enó-karbantartó

aíyaE
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NTSz Központi

Megnevezés

UZAR

Osszesen

Ha figyelembe vesszük, hogy a NATO követelmények 90 napos
készletek létrehozását írják elő, bátran ki lehetjelenteni, hog5l az egyébként a szolgálatra napjainkban jellemző finanszírozási gondok ellenére
a Magnr Múszaki Kontingens (MMK) üzemanyag-ellátása megbíáa_
tóan szervezett volt.
2.)

A kontingen§ alkalmazásának időszalcíban

Az üzemanyag-sz állítő

részéíebiztosított tároló és szállító eszközrikkel kétszeri áttelepítés után végül is a tábor bejáratánál építette ki
az MMK üzemanyag raktárát. Ez uryan a raktár közel- és g5nijtófeg5rverek elleni védelrnétcsak minimális szinten bizto§ította, de feltétlen előnye volt, hogy valamennl jármű telephelyre történő beállás előtti feltöltésétmegkönnyítette.
raj

^

Részben a NTSZ felállításának, ellátásba történő bevonásának nehézségei,részben az anyagfelhaszrálás na§l ingadozása, másrészt az áramfonás aggregátorok tewezettnél naryobb igénybevétele miatt a gázolaj fe|használás jelentősen megnövekedett és februárban szükségessé vált az
utánpótló töltőgépjármúvek növelése, sót egl alkalommal soronkívüi utánszállítást kellett biztosítani a logisztikai ezredtől. A feszített úálszállításnak köszönhetően február végérea készletek feltöltésre kerültek és
a tervezettnek megfelelő heti kétszeri utánsállítá§ folyamatos ellátást
biztosított.

A

hajtóanyag ellátásban jelentkező kezdeti feszültségek feloldásá_
feszített utánszállítások mellett, jelentősen §egített a horvátországi
INA (Industrija Nafía) cég ajanlata, hogy horvátországi finomítókból
biztosítaná a benzin és gázolaj ellátást.
ban

a

A Honvédelmi Miniszter Úr engedélyével- a kedvező laborvizsgálati
eredmények után - április elejétől az INA cég biztosítj a abenzint és gázolajat az ólommentes benzin kivételével. Az ehhez szükséges szerződést
az INA-val a HM Beszerzési Hivatala kötötte meg. A megrendelést 10
naponként az MMK adja fel, a fizetés a ki§zállítá§t me gelőzően 48 őrával
esedékes, A szállítást az INA eszközeivégzik Az anyagok átvétele, nyilvántartása leszabályozott, eddig semmilyen probléma nem merült fel,
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Az MMK és utánszállító századának üzemanyag felhasználása

199ó. augusztus 06-ig az alábbi volt (tonnában):

Megnevezés

Benzin

Gázolaj

Osszesen

Kenőanyag

Múszaki kontingens

50

27o

32o

15

utálszáíIító század

24

,7o

94

4

összesen

74

340

474

19

A fogyás pótlására és a készletszint fenntartr{sa érdekében a fenti
időpontig kiszálliúásra került (t):
Megnevezés

Benzin

Gázo|aj

Logisztikai ezredtől

27

I66

193

Horvát bázisról

15

104

7L9

Osszesen

42

270

3I2

összesen

A felhasznált

gázolaj 27 Vo-áí nem a hőerőgépek üzemeltetésére,
hanem a tábor egyéb feltételei biztosítása érdekébénhasználták fel. Így
fűtésre 16 tonnát, világításra 69 tonnát, a mozgókonyhák üzmeltetésére
(a gázüzembeállításáig) 7 tonnát, ami ósszességében 92 tonna gázolajat

jelent.

A kenőanyag

utá nszállítás azigényléseknek megfelelően folyamatos

volt.

A horvátországi üzemanyag-ellátás akadályoztatása esetére továbbra is készenlétbenállnak az utánsállilő száuzail gépkocsijai az azonna|i
beavatkozás lehetőségével.
Az MH központi raktr{raiban a horvát szállítások megkezdéséig az
részérekülön hajtó-, kenő-, karbantartó anyag készleteket különítettünk el a folyamatos ellátás érdekében.A kenő- és karbantartó anya-

MMK
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gok ellátásánál az esetleges szaktechnikai eszkózökhöz szükséges alkatrészekkel együtt az MMK a mai napig prioritást élvez.
3.)

A nyilvántartás terén

A múszaki kontingens üz€manyag és üzemanyag{echnikai eszkciz
készleteit, a kiilönböző változásokat, a felhasználást a kialakított rendnek megfelelően kettő helyen tanják nyilvún:
- az

MMK

- a 64.

územanyag-szállító rajánál manuá]isan kartonokon;

logisztikai ezrednél számítógépen,

Mindkét helyen a kiinduló adatokat a 37. műszaki ezr€dtől
készletek jeg5zókönyve képezi.

átvett

a mozgásbizonylatokvezetéxére a lo,
gisztikai ezrednéI önálló szómviteli csoport alak:.rlt.-Az általa kiadott mozgá§bizonylatokkal történik az anyagmozgatá§ok ehendelé§e a kontingens

A készletek nyilvántartására,

á

az

NTSZ között.

kontingensnél naponta könyvelik és azok
egy példányát hetente juttatják el a logisztikai ezredhez.

A kiállított bizonylatokat

a

A menetlevelek elszámolásának viszon}lag hosszabb átfutási ideje
(10 nap) miatt - a technikai kiszolgálások érdekében- a kontingensnél
"Havi igenybevételi terv" -et vezetnek
A logisztikai ezred havonta egyszer ad készlettablót az izemarrya,
gokról, negyedévente aZ üZemanyag-technikai eszközökől.

A

horvátországi hajtóanyag szállításokról a koniingens külön nfilvántartás vezetésére, hetente szóbeli, havonta írásos jelentésre van köte|ezve.
4:)

A vezetés terüetén

A műszaki kontingens állományban üzemanyag szolgálatfőnöki (ve-

zetői) beosztiás nincs rendszeresítve, ezeket a feladatokat az üzemanyagszállító rajparancsnok látja el, aki hivatásos tiszt. Az ellátás ily módon
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való megszeívezÉseközel a honi forrá§okhoz, utánsz állítóhoz ez elegendőnek bizonyult. Ha figyelembe vesszük a helpzíni beszerzés lehetőségét, annak irányítására, a nyilvántartások vezetésére, az esetenként nagyobb távolságra kikülönített alerységek ellátásának szervezésére,eset_
leg a jövőben meggondolandó üzemanyag szolgálatfónök rendszeresítése

is.

A kezdeti főleg információ-

és idóhiány miatti nehézségeket nem

számítva, a szakmai vezetá folyamatos volt. A vezetés rendjében - a rend_
szeres kapc§olattaítás alapvető form ála az írásos ntézkedéselq jelentések

mellett - jelentós szerepet játszott a naponkénti telefonon történó kapcsolattartás, sót a helyszíni ellenőrzés, segítségnyújtás is.

Az egüttműködés az MH ÜSZF-ség MH ÚEK hadtest, hadosztáIy,
üzemanyag szolgílatok és a kontingens iizemanyag-szállító raja küött jó.
Összességében az MMK územanyag-ellátása megfelel a követelmé_
nyeknek és jó tapasztalatot adott a békefenntartási, béketeremtésifeladatok űzemanyag biztosítása terén.

Nem lezárva a további tapa§ztalatok szerzésénelq feldolgozásának
lehetőségét, az eddigi tevékenységekből is levonhatók következtetések
a jövőbeni
hasonló tevékenységeks zervezése érdekéberl,melyet az aMbbia kban Hv ánok ös szegeni:
Célszerű a döntés és végrehajtás kezdete közti idő-intervallumot
megnövelni, hogy elegendő idő álljon nemcsak a személyi állomány felkészítesére,hanem az anyagi-terhnikai eszközök átcsoportosítrására, megalakítására is,
1.)

2.) Az előzetes szemrevételzé§ekbe szükséges bevonni az alapvető
szolgáltatásokat, telepítési feltételeket biztosító szakállományt is, a hely_
színi feltételek és lehetőségek tisztázása érdekében.
3.)

A tervezés során nagyobb tartalékképzésre,kapacitásbiztosításra
a váratlanul jelentkezó feladatokvégrehajtása érdekében.

kell törekedni

4.) Amennyiben honi területtől távolabb kell hasonló feladatokat
tervezni, vegrehajtani, biztosítani kell a végrehajtók fokozottabb pénzügyi, beszerzési, tárolási önállóságát.
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PÉ\rZ<ERET GAZ)iLKoDis A Rt]HÁzÁ^TI szoIGÁI"AJtsAN
pakocs zofuinl

A ruházati §zolgálatban az |972-ben beyezetett pénzgazdálkodási
rendszer összhangban volt az 1968-ban meghírdetett - a katonai gazdálkodás terén is alkalmazalt - gazdaságirányítási reform alapelveivel.

A nemzetgazdaságban

a direkt utasításos, merev rendszerrel szem-

ben előtérbe kerültek a közgazdaság

soló eszközei.

közvetetten ható gazdaságbefolyá-

A rugalmasabb gazdálkodási rend, a megváltozott környezeti feltételekhez való alkalmazkodás és a gazdaságosság érdekében,a katonai
gazdálkodás területein is új gazdálkodási formák és módszerek kerültek
kidolgozásra.

A ruházati szolgálatban beve zeíett pélgazdálkodási rendszernek
jellemzője
fő
volt, hogy a gazdálkodási jogkörök decentíalizáltabbak lettek, a katonai szervezetek gazdasági önállósága növekedett. A tényleges
szükségleteket és a beszerzendő cikkek fajtáját, mennyiségéta számukra
norma alapján biztosított költségvetési előirányzatokkal cissáangban, felhasználói szinten állapították meg. A beszerzéseket tényleges pénzforgalom mellett hajtották végre.
Ez azíj gazilá|kodási forma sokkal korszerűbb

és takarékosabb

volt

az előző, termész,etbeni ellátáson alapuló gazdálkodási tipusrendszernél.
Az 1990-es évek elejéig jól szolgálta a követelményeknek megfelelő ellátrás és szolgáltatás biztosítását, a gazdálkodási irányelvek érvényesülését.
1,)

A pénzkeretgazdráIkodás bevezetésónek sziik§ége§§ége

Az 1990-es évek elején a nemzetgazdaságban az eróforrások központi döntések szerinti felhasználásának megfelelő biztosítása céljából,
a.)

l

Pakoc§Zoltán alézredes,aMHRszF-sé8gazdálkodá§ifóti§á

l2,1

a költségvetési glzdólkodó szervek gazdasági önállóságúnak korlátozása
és a jóváhagyott költségvetési előirányzatok meghatározott célra történó
felhasználásának áttekinthetőbbé tétele került elótérbe.

A nemzetgazdaságban végbemenő változások és a törvénl (állam_
háztartási, számüteli, közbeszerzési, stb.) elóírások katonai gazdálkodás-

ra való hatásai a ruházati gazdáIkodási rendszer átgondolását vonták

maguk után.

b.) Aköltségvetési szűkítések gyakoribbá válásával egrre több probléma jelentkez€tt a ruházati gazdálkodás területén is. A szolgálat nem
kiemelt költségvetési tételeire jóváhagyott támogatások a csapatgazdálkodás keretében sok eseíbennem a szolgálati águnknól kerültek felhasználósra. E téren különösen kiemelkedett a mosatási költségvetési tótel,
amelyről aZ elmúlt öt évben a reálértéktől jelentósen elmaradó mértékben jóváhagyott költségvetési támog atás ffi |0-15 %o-amás területen lett
felhasználva. Ennek hatására természetesen csökkentek a mosatási
mennfségek és a ruházati cserék gyakorisága.

I994-ben a tinanszírozási zavarok a kiemelt költségvetési tételeket
s zeívezetek az"Ellátottak ruházdti kijóváhagyott
adása" költségvetái tételén
támogatás terhére beszerzett
anyagok értékénekmintegy 20 Vo-át nem tudták kiegyenlíteni a MH
REK részére.
sem kímélték.Évvégéna katonai

A finanszírozási zavarok kiküsábölése

és a sz§|gá|at íészére]óyá-

hagyott kclltségvetésielőirányzatok célirányos, feladatorientált felhasználása érdekében előtérbe került cp érugazdálkodási rendszer megváltoztatásának kérdése,a pérukeret gazdálkodás bevezetése.

Az előzőekben említett belső és külső tényezők hatására az" Ellátottak ruházati kiadása" és az"Egéb anyag készlet beszezés" költségvetési
tételek, illeWe a sor, hallgató és növendék állomány, valamint a kiegészítő normák szerinti ellátási körbe taríozó ruházati anyagok és felszerelési
cikkek vonatkozás ában 1995-ben bevezetésre került a pénzkeret gazdálkodási rendszer. Pozitív tapasztalatai alapján 1997. évi gazdálkodási évtől tervezzük a gazdálkodási rendszer kiterjesztését a nyomtatvány és irodai papír beszerzéselae, valafijnt a tactiltisztítái uolgáltatásokbiáosítására,
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2.)

A pénzkeret gazdrálkodás jellemző vonásai

a.) Ruházati illetmény felsánííás és elszámolás

, _ A ru}rázatijlletmény felszámítás és elszámolás rendje az eddigi előírásoknak megfelelően fennmarad. A katonai szervezetek a tényleges
felszámításijogcímek számadatai és az érvénybenlévő illetmény normZk,
valamint a nem normativált szü}ségletekre központilag jóváhágyott keretek alapján ruházati illetményeik et a" Felszómítási kimutatás''-balrögzíl]k
A felszámított ruházati illetmények megmutatják

a várhaíó gazdálkodási"lehetőségeí" és alapját képezik a beszerzések tervezésének.

A felszámítási jogcím alapadatokban bekövetkezett változásokról és
azok illetmény összegeiről a gazAálkodási évet köveíőea az''Elszdmolási
kimutatás" -ban a tervezett és tényleges számadatokat összevewe - kell
elszámolni.

Az" Elszámolási kimutatás" egyen|egeit - amely megmutatj a, hogy az
adott katonai szervezet jogos ruházati illetménye mennfben tér el a tervezettól, illetve a résáre biztosított költségvetési előirányzatólvag pénz-

kerettól - a költségvetési előirányzatoka vonatkozóan általában a pótköltségvetésnél rendezik. A pénzkeret eltéréseket pedig a következő éü
keretek jóváhagyásakor, az elöljáró szakmai szervek a tárgyévi jogosultság c,sökkentésével vagy növelésével oldják meg.
A jelentős tételeknek a pénzkeretek jóváhagyiásakor történó rendezése maga után vonta az"Elszámolási kimutatós" felterjesztési határidejének márciw 01-ról február 05-re való módosítását, valamint az illetmény nf lvántartások megszüntetését.
b.) A pénzkeretgazdáIkodás fő jetlemzói

Apénzkeret gaz,dálkodási rendszer alapja, hog5l a katonai szervezetek a központi ellátású, gazdálkodási hatáskörükbe tartozó szakanyago_
kat a rá§zükre jóváharyott pénzkeretek terhére, a tényleges pénzforgalom kiiktatásával szerzik be. A tervezésben, abeszerz.és mennlségének
és ósszetételének meghatározásában önálló§águk továbbra is megmarad.
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Avonatkozó költségvetési tételeke a támogatá§t

a

központi ellátó szerv

kapja és az ellátáshoz szükséges anyagokat ebből biztosítja.

A rendszer általános elvektől eltérő eleme

a textiltisztítási szül{ségle-

tek kielégítése,mivel ezen a területen a szolgáltatást nem a központi ellátó
szew, hanem külső szerv hajtja végre. Ebben az esetben a szolgáltatások

tárgyában a katonai szervezetek helyett a MH REK köt szerződést a
Centrál Mosodák Rt-vel és a teljesítések értékénekkieryenlítéséta központi költségvetésben biztosított összegből hajtja végre.
c.) A pénzkereíekjóváhagása

A szolgálat részérejóváhagyott költségvetéssel ös§zhangban a pénzkereteket a középirányító szeweknek a MH RSZF, a katonai szervezeteknek - az i||etmény "Felszámítási kimutatás" és az "Elszámolási kimutatás" adatai,valamint a rendelkezésre álló információk figyelembevételével tett szakmaijavaslat alapján - a hadtestek és a MH KRSZP anyagitechnikai fónökei, a MH Parancsnokság közvetlen katonai szervezetei
részérea

MH REK parancsnoka

h

aglja jóvá.

A MH RSZF jóváhagrását követó 20 napon belül a középirányító
szewek a pénzkeretek elosztásáról értesítikaz alrárendelt, a MH REK a
MH Parancsnokság közvetlen katonai szervezeteit. A hadtestek é§ a MH
KRSZP ruhrázati szolgálatfónökei a katonai szervezetenkénti elsoztrásról
kimutatást készítenek,amelyet - szolgálati úton - a MH REK részére
küldenek meg.
d.) A pénzkeretek nyilvántarüása

A MH REK költségvetési tételenkéntés katonai szervezetenként,
utóbbiak pedig költségvetési tételenként nflvántartá§i kartonokon tartják nyilván a pénzkereteket és naprakészen vezetik az azokban bekövetkezett változásokat,
A problémák elkerülése érdekében a vételezéstmegelőző egy héten
belül, a vételező katonai szervezetnek a MH REK-nél egyeztetnie kell
a pénzkeret nyilvántartás adatait.
A.jóváharyott pénzkereteket a nflvántartás bevételi rovatába, az
anyagmozgási bizonylat és a textiltisztítási számlák okmánynapló (szám-
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la) számának feltüntetése mellett a vételezett anyagok, felszerelési cikkek és elvégzett szolgáltatások AFA nélkiili áron számított értékét,va-

lamint az elöljáró

rögzítik

által eszközólt keretmegvonásokat a kiadási rovatba

A jelenlegi tervezet szerint a katonai szervezeteknél a textiltisztítá§i
számlák 1-3. számú példrányain az anyagok átvételét és a szolgáltatások
telje§ítésétigazn|ő záradékolást a raktárvezető, a pénzkeretnflvántartáson való átvezetést igazoló záradékolást
ja végre.

a

ruházati szolgálatfőnök

hajt_

A számla 1. számú példránya a katonai szervezetek okmánya. A 2. és
3. számú példányt a számla kezhenételét követő napon - a központi
pénzkeretnflvántartáson való átvezetés és a szárnla összegének kiegyen_
lítésecéljából - meg kel| küldeni a MH REK részére.

A MH REK a számlákat ellenórzi, kifizetésétengedélyező záradékokkal látja el, pontosítja a nyilvántartást és a számla érkeztetésétkövetően 5 banki napon belül teljesíti az átutalást.
e.) Egréb szabályok

A pénzkeret gazdálkodás keretében le kell szabályozni a ruházati
szolgálat gazdálkodásának speciális vonásait is, amelyek a pénzgazdálkodás terén megfelelóen működtek és a ryakorlatban a továbbiakban is
előfordulhatnak. Ilyen témák például a katonai szervezetek közötti térítéses anyagátadások, "M" és "B" készletek közötti átcsoportosítások, áruhitel, stb. Ki kell térni azon esetekre is amikor a pénzkeret gazdálkodásba
vont költ§égvetési tétel terhére olyan termékeknek a beszerzése történik, amelyeket központilag nem foTgalmaznak. Ezek szabályaira az alábbiak jellemző|c

(1.) A katonai szervezetek közdtt a Csapathadtáp Szabályzat VII.
rész 96, pontja alapján térítésellenében véglegesen átadott-átvett anyagokról 3 példányban kell jeryzókönyvet készíteni, amelynek ery-eg5l pél-

dányát a készlet- és pénzkeret nflvántartáson való áwezetés érdekében
az átadő és átvevó kapja. A jeryzőkönyv harmadik példányát a pérlzkeretek központi nf lvántartásának pontosítása (átadónak bevétel, átvevónek kiadás) céljából a MH REK részéreaz átadó kúldi meg.
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A

tárolt "M" készletben felteíjesztett "Hiány-felesleg jelentél'
szerinti hiány vagy felesleg e§etén, ha annak pénzértékeaz ellátottak
ruházati utánpótlási illetménye éü összegének 2 Vo-át megbaladja és a
hiányt a katonai szervezeí "B" készletéból pótolják, vagy a felesleget a
"B" készletbe teszik át, akkor az átcsoportosításról készített okmány egy
példányát a MH REK részérekell megküldeni. Az okmánynak tartalmaznia kell a cikkek megnevezesét, mértékegységét,ÁFA nélküli egy§égárát, tételenkéntiés összesített értékét,valamint a hadtápfónökjóváhagyő záradékolását. A pénzkeret nyilvántartásokon való áwezetést (hiánypótláskor keretnövelést, felesleg "B" kázletbe való áttételekor keretcsökkenést) a MH REK parancsnokjóváhagyása után lehet végrehaj_
(2.)

tani.
(3.) Abban az e§etben, ha a rendelkezésre álló pénzkeret a katonai
szervezet alaparendeltetés szerinti vag részéremeghatározott feladatának teljesítéséheznem elegendő, a jóváhagyott pénzkereten felüli - követkeó évek keretei terhére történó - beszerzéshez a textiltisztítás ki_
vételévela katonai szervezet a MH RsZF{ól engedélyt kérhet. A kérelmet szolgálati úton (a MH Parancsnol§ág közvetlen katonai szervezetei
a MH REKútján) azelóljáró szervek véleményezésével
kell megküldeni.
Ennek tartalnaznia kell az igényelt keret összegét, a törlesztés részleteire és időpontjára vonatkozó javaslatot.
(4,) Kereskedelemból töíténő beszerzések (pl.: növendékek polgári
ruházata, őrkutya felszerelés, stb.), valamint készpénzkifizetések (pl. főiskolai nói hallgatók részére fehérneműre, ruházati költségtérítésstb.)
fedezetét a rendelkezésre álló pénzkeretek terhére, a MH REK parancsokától kell igényelni. Az igények felülvizsgálata és jóváhagyása után a
szúlségesösszeget a MH REK megelőlegezi vagy utólagosan biztosítja.
A pénzkeretnyilvántartásban lévő maradványt a jóváhagyási ügrirat alap-

ján kell módosítani. A felhasználást záradékolt okmánymásolatokkal
(számla, készpénzkifizetési bizonylat, stb.) kell a MH REK felé igazolni.
(5.) A nyomtatványokkal és irodai papírokkal való ellátás módjára
(megrendelés határideje, üsszaigazo|ua, véte|ezésiidőpontok rnegállapítása, vételeás, mozgrásbizonylatok formája, kiadása stb.) a ruházati anyagok ellátására előírt általános szabályokat tervezzük alkalmazni.
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3.)

A pénzgazdilkodás teriiüetei

A pénzkeret gazdá]kodás tervek szerinti kiterjesztése esetén a pónzgazdálkodás körÉb€n maradna továbbta is az irodaszerrel, irodafenntartósi anyagokkal, munkaruházattal és védőeszközökkel való ellátás.

Az irodaszer anyagok és az igények sokfélesége,egy-egy cikk minóségi különbözősége, valamint a központi ellátás feltételeinek a hiánya
indokolja az eddigi ellátási rendszer fenntartását.
A munkaruházati ellátás területén az 1993-ban bevezÉtett ruház^ti
költségtérítésirendszer jól banálí, vá|tozíatását nem tewezzük. Ennek
keretében csak a kollektív szerződésekben meghatározott munkakörökben előírt ruházati cikkeket kell kötelezően munkaruhaként beszerezni.

Eryéb esetben polgáÁrultáratszereáetó
határig.

be az évente jóváhagyott ósszeg-

A védőeszközökkel való ellátás, amely külön meghatározott munkaköröket betöltó személyekre vonatkozik, szoros kapcsolatb anv an az egészség- és balesetvédelemmel. Ezen cikkeket azelhasználódás mértékében,
szükség esetén azonnal pótolni kell. A központosított ellátá§ esetén az
ellátók a követelményeknek nem minden esetben tudnának megfelelni,
ezért a jelen]egi ellátásia rendszer megváltoztatása nem célszerű.
Összességében a pénzkerct gazi!álkodás kiterjesztése az elvárások
szerint - a központi és törvényi előírásoknak való megfelelés mellett - a
ruházati gazdálkodás jelentős teíületein meqszünteti a katonai szeryezetek általi Érttésekidőbeni elhtizódását, azok elmaradását, a jóváhagott
költségvetési támogatósok neín céIiíányos, mós szolgálanál brténő felhasznáMsát. Ezzsl lehetóséget biztosít az ellátási és szolgáltatási színvonal
nagyobb ménri üsszaesésének elkerülésére. A várt ertdmény bekövetkeztének azonban alapvető feltétele, hogi a központi költségvetésben

biztosítandó ámogatás fedezze

a

jóváhagtott normák ös§zegét,
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KIKEPZES_FELKESZITES
A BJKMF IIADTÁp ÉspÉNzücyl raNszÉrn Ár,rer,

vÉcnBrrerrorr rsso. ÉuzÁnócynronr.e,r
TAPASZTALATAI

Pohl Árydd, Venekei Józsefl

Úgy gondoljuk, hogy minden tanszékünkön végzett tiszt számára a
tábori körülmények közötti kidolgozó munka elsó igazi - a fóiskolai képzési folyamat korábbi kisebb, terepen végrehajtott foglalkozásaitól eltekintve - komoly erőpróbája a negedik évben lezajló zárógyakorlat volt.

Az évek során ezeket hol tanszéki szinten, hol főiskola szinten szervezték. Az átmeneti időszak zavartságát jellemzi, hory rosszul értelmezett takaíékossági megfontolásokból kiindulva néhány évig a felkészítés
ezen rendkívül hatékony formáját nem alkalmazták. Azt hisszük nem
szükséges különösebben vázolni, mit jelentett a csapatoknál azon tisztek
felkészítése,akik első tiszti beosztásukban tevkenykedtek először tábori
körülmények között.

Ezt

a problémát felismerve döntött

a tanszék vezetése úgy, hogy a
gyakorlati felkészítésérdekében visszatér a árógnkorlatok hagyomá-

nyához, 1993-ban az utolsó hárornéves képzésirendszerben tanuló végzős állomány ismét zárógyakorlaton adott számot felkészültségéről.

Az akkori és az azt követó gyakorlatokközöttkét alapvető kiilónbsé{
figelhetó meg egyészt a négyévesképzésben részesült hallgatók lényegesen megalapozottabb ismeretekkel rendelkeztek, másrészt az éwől.,
évre mostohább anyagi-technikai feltételek mellett kellett tevékenykedniük.

A

külső feltételrendszer mellett saját, belsó lehetóségeink is lényegesen gyengriltek a korábbiakhoz képest.

l

DíPohl Áípád óma8y fói§kolai docen§, taDszékvezetó-helyeties, venekei Józ§ef íítk.ómaBy
f óiskolai adjunktü§,
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szakcsoportyezetó

Itt talán legyen elegendő kiemelni azt a tényt, hogy betegség és feltöltetlenség miatt az Ellátrási és harcászati szakcsoport négy harcrász oktatója közül évekig csak ery fő teljesített folyamatosan szolgálatot,

A külön nem részletezett nehézséaekellenére kijelenthetjük, hogy

a tanszéken egy pillanatig sem merült fel a zárógyakorlat

elmaradásának

gondolata. A személyi hiáryok okozta akadályokat a tanszékvezetés konk_
rét kidolgozó munkábavaló bekapcsolódásával és az egyéb szakterületek

oktatóinak szervezési feladatokkal való megbízásával sikerült elhárítani.

A

zárógyakorlatra való céltudatos elméleti felkészúléshónapokkal
elóbb megkezdődött. Ennek keretében szaktanáraink rázt vettek a szakmai elöljárók továbbképzésein.

Az 1995. éü hadtápcsoportfőnöki továbbképzésen kistá\osodott
ki bennünk az az aktuá|is problémakör, amelyet mindenképpen szeret_
tűnk volna feldolgozni. A Magyar Honvédség feladatrendszerében űj és

meghatórozó elemként jelent meg a válságkezelés.

A téma üszonylag szegényes szakirodalma és a publikus konkét tapasztalatok hiánya ellenére, hallgatóink minél naprakészebb, színvonalasabb felkészítéseérdekébenvállaltuk fóiskolánkon azt az úttöíő szeíepet, hogy a gyakorlatban feldolgozzuk ezen kérdéskört.
Nem kis büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a ZMKA is először
195-ben építette be a zárógyakorlat mozzanatai közé a válságkezelést.

A felkázülés megkezdésében sokat segít ett a Katonai Logisztikn
témójú cikl<sorozata.

íenti

A továbbiakban feldolgoztuk a Kunság'93, a Hanság'94 gakorla_
tok tapasztalatait. Konzultációkat folytattunk az Anyagi-Technikai Főcsoportfőnöl§égen és értékesinformációkhoz jutottunk az 1. Katonai
Kerületparancsnokság szaktiszteitől.
Nagy segítségetjelentett, hogy lehetőségünkvolt a rétsági gépesített
lövész magasabb€s/ség tapasztalatai helpzíni tanulmányozására.

Éirtékessegítségetjelentett a 4, gépe§ített hadtest hadtáp vezetői
által biztosított szakirodalom és a személyes konzultációs lehetóség.
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A téma elméleti elsajátítása után következó lépéskéntazt üzsgáltuk,
hogyan lehet a válságkezelá problemetikáját - a hallgatók által is feldolgozható módon - beépítenia"hagomónyos" hatcászati feladatokba.
Tekintettel ana, hory a fóiskolán nem áll rendelkezósre az akadémiához hasonló kidolgozó és kutatási kapacitás, a haryományosan jó
együttműködés keretében a ZMKA Hadtáp és Közlekedési Tanszékéhez
és a Sárazílildi Osszfegvernemi Hadmúveleti-harcászati Tanszékhez
fordultunk, ahol a feladat kidolgozásához jelentős módszertani segítséget kaptunk.
Itt szülséges megjegyezni, hogy több kollégánk óvott benniinket a
témától, merész vállalkozásnak tartva annak fóiskolán történő feldolgozísát.Ezek az aggodalmak azonban még inkább arra inspiráltak bennünket, hogy elképzelésünket maradéktalanul megvalósítsuk.

A

tanszék vezetése kiemelt firyelmet fordított a ryakorlat anyagitechnikai biztosít ásáta, az állomány kulturált, tisztjelölthöz méltó elhelyezési kőrülményeinek megteremtésére.

A zárógyakorlat kezdete elótt több héttel szemrevételezést hajtor
tunk végre. A precízen megtewezett táborrend alapján sikerült jó pihenési és munkafeltételeket teremteni, ami a biztosítási feladatok végrehajtásáért felelős hivatásos á hallgatói állomány önzetlen munkáját igazo|ja.
A feladat kidolgo zása avégrebajtó állomány jelentős túlmunkája következtében ütemesen haladt és a meghatározott határidóre, a megszokott igényességgelés magas színvonalon elkésziiLlt.
a szakmai el<i§ráró által jóváhagyott
glalarlatot nég) mouanatra osztottuk íel:

A kidolgoaás kiindulási alapját

"Elgondolás" kép ezte. A

1.) A MH válságkezelési feladatai végrehajtásával össáangban, a
gépesített lövészdandár állományából határmegerósítésre kijelölt harcászati ügyeletes alegység anyagi-technikai biztosításának megszervezése,
2.)

A teljes készenlét és a "M" elrendelését követóen

rehajtá§a a megalaHtá§i körletben.
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a feladat vég-

3.) A gépesített lövészdandár védelmi harca élelmezési ellátásának
megszervezése.
4.)

Az élelmezésiellátás vezetése a gépesítettlóvészdandár védelmi

harcában, dinamikai helyzetközlések alapján.

A grakorlat tár$a ós Dozzanatai természetesen nem elöljárói utasításra alakultakki. Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy e téren is éles szak_
mai viták folytak a tan§zék oktatói között, míg a vegleges változat kialakult.

A kidolgozás jó színvonalát bizonyítja,

szolgálati elöljárónkelsó

körben jóváhagyta

hogy a fóiskolán valamennf
a

ryakorlat levezetái tervét.

Nagyörömünkre szolgált, hogy az előkészítéssorán hagyományainkhoz híven aktív konzultációs segítséget kaptunk az Altglános katonai
tanszóktóI és a Haárór tanszéktől.

Tekintettel a belállított témák újszerűségéresaját magunk részére
hltatási célkéntállítotruk be a vdlságkezelési feladatok hagományos harcószati feladatokba történő beépíthetőségénekvbsgáIatát.
Igen nagy sűyt fe}tettünk a részvevó állomány felkészítésére,a munka-, baleset- és környezetvédelmi rendszabályokra való kioktatásra.

Megállapítható, hogy a balesetmentes végrehajtás az állomány fegyelmezett, pozitív hozzáállisán túl, a g5rakorlat ezirányú tudatos előkészítésénekés az oktatói állomány folyamatos ráhatásának is kósónhető.

A zárógyakorlat első mozzanatát kiemelt fontossággal kezeltük,

ezért a hallgatók e témaban való felkészítéséttanszékvezetói szinten végeztük. A mozzanat hely§zínéül a valóságnak megfelelően, tudatosan választottuk a laktanyai körülményeket.

A feladat újszerüségéretekintettel

a

kidolgozás során

a

szohásosnáI

interutvebb tanái jelenlétet és segítségetbiztosítottunk. A beállítás során

arra törekedtünk, hogy kb. ugyanolyan információhiány
léma jelentkezzek, mint a valóságban.

a

eg5réb prob-

Ery merész elgondolással továbbléptünk a készenléti erőket biztosító dandárok problémáitól a kijelólt bázislaktanyák ellátási nehézségeire. A késóbbiek §orán elképzelésünk a végrehajtó állomány jóvottából
teljes mértékben bcigazolódott,
A hallgatók a 05. 28-án délután megkezdett kidolgozás s orán mát az
esti órákra összeállították jelentéseiket, így éjszakai munkára nem volt

szükség,

Ószintén el kell mondani, hogy hallgatóinkkal eryűtt mi is kissé lámpalázasan készültünk a másnap reggei jelentéseke, de mint az kiderült,
erre semmi okunk nem volt.

A meghallgatott jelentések azt igazolták, hogy a végzősök
értettékaz e|mé|eti előadásokat.
Az első mozzanat végérebebizonyosodott, hory slked

jól

meg-

It meglcti,zelí-

teni a valós ellátási problémákat, ellentmondásokat, amit a hasonló feladatok a csapatok számára jelentenek. A hallgatók igenjól regadták meg
a kapacitrások és a személyi feltöltöttség terén kialakuló gondokat.

Úgy véljük, hogy a várakozásainkon felüli teljesítmény azzal is indokolható, hogy hallgatóink számára a ha5lományos harcászati feladatokkal szemben valós problémakéntkönnyebben fogadható el a válságkezelés kérdésköre.

A kidolgozás során a kialakított törzsek kisebb ókkenőkkel kezdték meg munkájukat. Az összekovácsoltság hiánya meglászott a belsó
munkaszervezésen. Ki kell azonban jelenteni, hogy a ryakorlat végérea
törz§ek összeszoktak és lényegesen gördülékenyebben dolgoztak.

Az első mozzanat eredményes végrehajtása érezhetően növelte a
zászlósok magabiztosságát és jó hangulatát.
A jó előkészítésnekkösainhetően zökkenőmentes volt az áltéres a
második mozzanatra. A hadmúveleti időugratás után a feladatnak megfelelő keszenléti fokozat elrendelésére, majd menet végrehajtására került sor a gyakorlat másik helpzínére- Ocsára, ahol az előkészítő rész|eg
kiváló munkájának kösxinhetően szinte percek alatt elhelyezkedett az
állomány és elérte a munkakészenlétet.
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Nyugodt szíwel állíthatjuk, hogy a táborban kialakított feszes szolgálati rend zavartalan feladarvégrehajtást biztosított.

A feladatnak megfelelően a törzsek kidolgozták őrzés-védelmi ter__
veiket, melyek tartalmasan és igen ku|turáltan készültek el. Meg kellett
állapítanunk, hogy az ilyen jellegű kidolgozás hallgatóink részérerutinmunka.
A készenléti és "M" feladatok végrehajtá§át nem közösen dolgoztuk
törxekben hallgattákmeg ajelentáeket,

fel, hanem azoktató kollégák a

tisztázták

a

ütás kérdéseket.

A ryakorlat második napján 15.00-kor került elrendelésre a törzsek
részérea munkariadó. A védelmi feladat kiadása után kollégáinkkal szü-

net nélkül a törzseknél tartózkodtunk és bizonytalanság eséténazonnal

beavatkoztunk a kidolgozásba- Ennek köszönhetően a helyzet megértése, a törzsmunka megkezdése zavartalan volt. Elismerést érdemeli törzsek parancsnokainak szervezó tevékenysége, aminek következtében a
feladatok egyenletesen oszlottak meg a munkacsoportokon belül.

A törzsek a feladat kidolgozását következő nap is íobíatták A munkatérképekjó tönsmunkával, igenyesen keszülíek el. A glakorlat vezetősége a nap folyamán több jelentést is meghaUgatott. Az- idő előIehaladtával hallgatóink eglne rutinosabban, magabíztosabban kezelték a térképet, használták a szakterminológiát.

_

A töraek tanári segítséggel módszeresen, lépésrőI-Iépésrehaladtak.
rögzítésére és a számvetések élkészítés&ea,
oktatási célok eléréseérdekébena valóságosnál lényegesen több időt
biztosítottunk. MegáIlapítottuN hogl végzőseink rendelkeznek azokkal a
tőlük elvárható bmeretekkel, amelyek a tönsmunMhoz szül<ségesek

A helyzet térképenvaló

Hallgatóink lelkesen k&zültek az esti jelentésekre. Mindnyájunk szá-

mára. megtiszteltetést jelentett a fóiskola vezetésének és a siai<irányító

fónökök látogatása. A tanszékeink köZ(itti együttmúködést reprezentálta a Határór tanszék vezetőjének részvételea jelentések meghilgatás an.

Elöljáróink először a táborban folyó mun]<át szemlélték meg. A
feszes
táborrend, a kulturáIt belrend láttán eléTedettsé?üket íeieztékki.
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A gyakorlat fénypontját

a hallgatók jelentései képezték. Rendkívül

büszkék voltunk, hogy a kidolgozott munkatérképek minderyike méltó
volt a jelentó teremben való kiállításra.
Összesen nyolc jelentést tervezttink. Ezeket úry állítottuk össze, hogy

elöljáróink az alaphelyzetból kiindulva a szakmai jelentésig a gyakorlat
teljes menetét át tudták tekinteni.
Imponá!ó volt az a magabiztosság, ahoglan zászlósaink a kevés glakarlat ellenére megtették jelentéseiket. Helyes terminológiával, határozottan beszéltek. Kúlön öröm volt számunkra, hory a térképpelis sikerült
teljes összhangba kerülni.

Az elö|iárónak a mozzanat befejezésekor elhangzott elismerő szavai megeűsítettek bennürket abban, hory helyes úton járunk Bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk lépé§t tartani a gyakorlati élet á'llandó
változásaival és a solazor rendkívül nehéz helyzetek ellenére, hallgatóink felkészítésea jó irányban halad, illetve változik.
által feltett kérdések esetenként elbizonytalanították a jelentóket, így ponto§an mérhetővé váltak azok a hiányosságok, amelyek kiküszöbölése a képzéssorán elengedhetetlen.

A

szakmai elöljárók

A ryakorlat utotsó napján a feladat szerinti távolságra hajtottunk
végre menetet a dandár harctevékenységi körzetébe. Ezáltal térben is
&iéke|hetővévált a beállított he|yzet. A menet során es a tóborfalvi gakorlótéren a töízsek a dinamikai helyzetközlésekre reagáltak. Az élelmezési szolgálatfőnöki ,szerepkörben tett jelentések álta|ábarl helyes döntéseket tartalmaztak, azonban itt már egyértelműen észrevehetó volt a
gyakorlati tapasztalatok hiánya és a hallgatók fáradtsága.

A feladatok

végrehajtása után a teljes állomány a tervezett időben

bevonult a főiskolára.

A záróglakorlat

új szeíű mozzanat^volt a

valós éIelmezési ellátás al-

sóbb évfolyamos hall?atókkal történó bbto sítd s a.

Az e területen tevékenyskedő elsőévesek példás fegyelemről és szorgalomíól tettek tanúbizon}ságot. Első alkalommal vontunk be női hallgat kar az ellálási szakfeladatok végrehajtásába. Az ő hellállásuk szin-
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tén kiemelkedó volt. Az e|ső áfolyamos hallgatók részérea mozgókonyhán való ételkészítéseryben jó tanulási lehetóséget is jelentett.

A árógyakorlat végreh{tásábtól levonható következtetéselc
1.) Helyes és szükséges a válságkezelés hadtáp szakfeladatai végrehajtásának gyakorlása és bépítésea feladatokba.
2.) A jóvőben célszerúlegalább még ery alkalommal terepen, kihelyezés formájában feldolgozni ery harcászati feladatot.

3.) Nagyobb súlyt kell fektetni a szakági bíztosításitevékenységek
teljes mélységúfeldolgozrására.
4.) A fóiskolai képzá során több önálló szereplési lehetóséget kell
biztosítani a hallgatók részére.
5.) A jó hangulatban lezajló, sikeres zárógyakorlat magabiztosabbá

teszi a hallgatókat és számukra ery életre szóló élmény,t jelent.
6.)

Ajövőben feltétlenül szükséges a megfelelő tancsapat részvétele.

7.) Az alsóbb évfolyamos hallgatók felkésátáe érdekében naryobb
mértékben szúIrséges kihasználni a zárógyakorlat nyújtotta képzésilehetóségeket.
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A vÉDELnfl HADMúvELET üzpulxyec BzrosírÁsl
A MIIpK-I ueoÁszln pARANcsNoKI rönzsrreouÁ-

rÉrmpeszter.nrar x,eprÁN
Rugór Oszkór|

A haderőreform kapcsán a védelmi hadmúvelet előkészítésénekfeladatai, megvívrásának módjai újbóli átgondolásra, modellezáre keriilnek. Ennek egyik lépcsófoka volt az 1996. márciusi hadászati parancsnoki törzshadijáték, mely egy sor jövőben hasznosítható tapasztalatot hozott aziaemanyag biztosítás terén is. E röüd cikkben a hadijáték mellett
felhasználásra kerülnek a vezérkari tervező munka szakmai tapasztalatai
is, melyeket három kérdéscsoporíbankívánok közreadni.

Ezelc
1.) Az MH üzemanyag szolgálat háborús felépítése,szervezeti elemeinek főbb feladatai, alkalmazásuk elvei.
2.)

A védelmi hadmúvelet üzemanyag biztosítása.

3.) Végül az üzemanyag biztosítási rendszer várható változísai, itá-

nyai.
1.)

A MH üzemanyag §zolgálatának hábonis felépítése,gülrczdi
elemeinek főbb feladatai, alkalmazásuk elvei

A MH üzemanyag biztosításának háborús rendszere - hasonlóan a
béke időszaki rendszerhez - kéttagozatú, mely központi és csapatszintú
tagozatot foglal magába.
A központi tagozat felépítóse a következőkból állhat:
-

1

MH ÜszF-ség;

Dr.Ru8ár
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oszMí ezredes, triH

Üzemarryag Szolgáatfónók

-

MH UEK

_
_

és alárendeltségében:

stacionerüzemanyagraktárakkal(ÜR);
MozgóTároló-KiszolgálóRészlegekkel

(MTKR);

ÜzemanyagTároló-KiszolgálóKörzetekkel(ÚTKK);
az Aayag Tároló-Kiadó Körzetek (ATKK) állományában
UTKK-k állom ányábó| 1-2 nzemanyag szerelvénnyel;

az

_

kirakóállomások(K/Á);
szükéges mértékben polgári üzemanyag tárolók, töItőállo-

mások.

A csapattagozat a csapatok állományába szervezgtt ellátó, szállító,
utánpótló szervezetek a náluk lévó csapatkészletekkel, ide sorolható a
központi tagozat által kiutalt (engedélyezett) a laktanyákban visszahagyott üzemanyag készletek is,
A háborús üzenanyag biztosíúásfelső szintú tervező, szewező és
irányító szerve a MHUSZF-ség. Főbb feladatai közé tanozik a minősített
időszaki igények megfogalmazása, igénylése. Irbiztosítása után azok átvételénekmegtervezése, megszervezése, az előírt ké:szletek megalakítása, lépcsőzésérej avaslatok megtétele, a hadművelet üzemanyag szükségletének előzetes számvetése. A seregtestek részere az ellátási források,
a felhasználásai és kiutalási normák (napra, hadműveletre) meghatározása.

Szeryezi a központi készletek szettelepítésétés szükség szerinti átcsoportosítását, valamint feladatát képezi a szolgálatilag alárendelt katonai szervezetek vezetése, ellenórzése. Összekötő tisztek útján együttműködik a katonai á polgári szervekkel, szervezetekkel.

AMH ÜEK szolg álatilagvezeti az alárendeltségébe tartozó központi
tagozatú logisztikai elemeket, a MH ÜSZF szakintézkedései alápján
közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai és katonai tevékenységűket, operatívan együttműködik a hadtestek ÜSZF-eivel, szewezi és
végzi az MHPI( VKF és HM közvetlen alárendeltségébe taítozó katonai
szervezetek és intézetek üzemanyag biztosítá§át.
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A stacioner honvédségiüzemanyagraktrárrk feladata a központi

készletű hajtóanyagok átvétele, tárolása, a kenő-, karbantartó-, vegyi és
egyéb anyagok, illetve a hadinormás és állománytáblás technikai eszközök tárolása, frissítése,valamint a kiutalási normák mértékéigaz adott
seregtest alárendelt katonai szervezetek teljes körű anyagellátása, a technikai eszközök cseréje. A MH katonai szervezetek laktanyákban, megalakítási helyeken maradt állományának ellátása a megalakulási-utalási
rendnek megfelelően történik.

Az MTKR-ek feladatát a folyó ipari termelésból biztosított, a MOL
Rt. által le§ártott készletek áwétele, tárolása, az ellátásra hozzájuk utaltak kiszolgálása képezi. Az MTKR-ek e feladatukat - a MoL Rt-vel kötött együttmúködési megállapodás alapján - a MoL Rt. ewezteteííb^zisairá települve végzik. Felállításukat a stacioner üzemanyag bázisok
hajtják vegre,
A háborrús üzemanyag biztosítási rendszer viszonylag fiatal elemét
képezik a MH stacioner raktárai által felállításra kerüló UTKK_k Az
ÜIKK-k alapvető rendeltetése a központi készletek szettelepítése, csapás alóli kivonása és mobilizálása, ezzel pá.rhuzamosan a csapatok gép_
jármű hajtóanyaggal történó e|látása. lv UTKK kapacitásáí vasúti tárolóátlomásokon max. 10 db ó00 toDná§ üzemanyag vasúti szerelvény
és 2 db vasúti I(/Á képezi. Az ÜTKK a tárotóállonások órzés,vódelmére,
a saját szmétyi álloúányának ellátására és a 2 db I(/Á önálló üzemeltetésér€ alIiatma§. Vasútüzmi okok miatt (a vasúti tartálykocsik ki- és betolása, aW Á szerelvényeinek összállítása, a vontatómozdonyok korlátozott száma, stb.) az 1-2 autóbenzines és 3-4 gázolajos tartá$agonból álló
IíÁ üzemeltetése szakaszosan, 3-4 órás üzemszünettel valósul meg. A
kapcsolódó technológiai berendezések termázetesen tábori jellegűe\
töló-szállító eszközökbe történő hajtóanyag kiadásra alkalmasak,

A hadműveleti atkalmazá§ idószakÁban repűlőcsapatok repülóte_

reihez közeli vasúti kirakóállomásra kerül kiszállítrásra folyamatosan, a
hadművelet időtartamára szülséges központi ké§zletú repülőpetróleum.
A vasúti IíÁ-t a repülőcsapat saját erővel folyamatosan üzerneltetheti;
a szükségessé váló utánszállítás központilag kerül megszervezésre. Avasúti kirakóállomások üzemeltetése előtérbe kerülhet d válságkezelés idő,
szakában is.
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A béke objektumol illetve a megalakulási körletüket elhagyó katonai szervezetek részérekijelölésre kerülhetnek polgári üzemanyagtöltő
állomások, ami teljesen új eleme a MH üzemanyag biztosítási rendszerének. Ez a biztosítási forma a március 05-13, között lefolytatott parancsnoki és törzsvezetési hadijáték során először került alkalmazásra.
A MH csapati általi használat jogi alapját a Honvédelmi íörvény, illewe
a megyei Védelni Bizottságok - MH igényei szerinti - kiutalásai teremtik
meg. Avódelmi hadművelet tervezése során töltőállomásonként mintegy
100-250 m3-es tárolókapacitás kerülhet igénybevételre, melyeknek alkalmazását a szárazíöldi gépesitett hadíest igény szerint saját és megerősítő erőivel oldja meg. A hajtóanyaggal feltöltött polgai töItőállomások felhasznúIhatók eglrészt az e\ső |épcsőben lévő dandárok esetében a
saját eszközzel történő utánszállítás távol§ágának csöh,kentéséte, azaz az
ellátási források k özelítéséreés számuknak növelésé re,másrészt izemeltethetők a második lépcsőben (tartalékban) lévő dandár (ezred) töltőállomásaként, valamint a felvonulás és csapatmozgások hajtóanyag biztosítása érdekében.

A katonai

szervezet a részérekiutalt polgári üzemanyagtöltő állomást saját eróivel és eszközeivel folyamatosan územelteti, az odabetárolt készleteket saját készleteként kezelheti.
2.)

A védelmi hadművelet üzemanyag biztosítása

A MH üzemanyag szolgálat békeidőszakban központi stacioner raktáraiban hajtóanyag tartalékokkal nem rendelkezik. A csapatok részére
"M" utalvány alapján központraktárakban tároli gázolaj csapatkészletek
elöljárói engedélyekkel a béke ellátás érdekében beforgatásra terültek,
sőt a lánctalpas eszközök 1 ja, feletti csapatkészlet részétis engedéllezték békében felhasználni.

Ezek az anyagok az lpari és Kereskedelmi Minisztériun visszaigazolása alapján a MoLRt. által kerülnek a veszélyeztetettségi időszakban

legyártásra és biztosításra. Ugyancsak a veszélyeztetettségi időszakban
kerül legyártásra, illetve importból beszerzésre, több száz üzemanyag és
repülő-üzemanyagtöltó gépjármű, illetve hasonló mennyiségben a meglévó eszközök ipari nagyjavítása.
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A MOL Rt. által ezen idószakban legyártott hajtóanyag elsősorban

az "M" utalványok fedezetére, a honvédségistacioner raktárakba, vala_
mint szükség esetén a válságkezelés üzemanyag biztosítása érdekében a
válságkezelő csapatok mögötti kirakóállomásokra kerülnek ki-, beszállításra. Afennmaradó mennlség a kialakulóban lévó konfliktus irányától,

felépítátől függően MOL bázisokól kerül kiadásra
lepített MTKR-ek igénybevételével.
a hadműveleti

a te-

A válságkezelés üzemanyag biztosítása a stacioner központi üzemanyagraktárak béke fenntartási készleteiből, - illetve ha a MOL Rt. már
megkezdte a minősített időszaki igények legyártását, ezen készletekből
vagy nemzetgazdasági tartalékból - kirakóállomások üzemeltetésével kerülhet vegrehaj tásra.

A MH készenléte fokozása, mozgósítása és összekovácsolása, va|amint a harctevékenységi körzetbe történó felvonulása üzemanyag biztosítása alapvetően a lakíanyai és központi béke fenntartási készletek terhére, a béke és megalakítási utaltsági rend alapján a csapatok saját eszközeinek vételezésévelkerü megvalósításra.

A készenlétfokozása

elsó ütemében kerülnek kiadásra a csapatok
velük már békeidőszakban egyeztetett, leszabályozott időpont"M"
ban - az
utalvány alapján tárolt üzemanyag készletek"
részére-

Az üzemanyagraktár béke állománya nem elegendő a MH közel 2/3
hadrendi elemének, több ezer tonna üzemanyagának róüd idejű kiadására. A hadijáték tapasztalatai alapján ezért a raktárak állományát indokolt vagy a MH k észenléteíokozásának első ütenében ya§/ azt megelőzően hadiáIlományra feltölteni.
A felvonulás első űtemében vagy a zt megelőzően a készenlétükeléréseután azonnal az MTKR-eknek el kell foglalni a MOL Rt. kijelölt
bázisait a készletek mennyiségi és minőségi áwételére, a csapatellátási és
központi készlet széttelepítésifeladatok végrehajtására.
A felvonulás időszakában a kombinált menetet végrehajtó katonai
szpíyezetekíészérea csapatkészleten felül kiegészítő készleteket célszerű létrehozni olyan számvetéssel, hogy az összpontosítási körletekben
csapatkészletekkel rendelkezzenek
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A felvonulás uto|só mozzanaíában telepíteni kell az I-rIKK-kat, illetve az esetlegesen ATKK-kba javasolt e§zközöket és anyagokat, valamint mobilizálni kell a repülőterek közelében vasúti kirakóá'ilomásokra
tervezett repülő-hajtóanyagot.

anyag-készletek szétteIepítése.

Ezze| fejeződik be a központi üzem-

A védelmi hadnúvelet megindulásával lép életbe a háborús űzem-

anyag biztosítási rend. Ennek alapját a meghatározott harcnapi átlagfel-

használási normák, az engedélyezett hajtóanyag és motorolaj kiutátási
normák és a kijelölt, széttelepített ellátrási források képezik.

A MH üzemanyag szolgálatának fő erőkifejtése a sárazföldi hadtest é§ a hadműveleti terüIetén tévő katonai szervezetek folyamatos

üzemanyag biztosíüására irányul, emellett kiemelt figyelmet fordít a repülő- és légvédelmi hadtest íepüló-hajtóanyag ellátás zavartalanságának
fenntartására. Ennek érdekében a szárazftildi hadtest részéreátaliárendelésre kerülhet 1-2 stacioner bázis,7-2 ÜTKK 10-20 - a hadmúveleti
területen lévő - polgári územanyagtöltő állomás, továbbá az érdekében
működhet 1-2 stacioner bázis. A központi szállítókapacitásból megerósítésként400- 1.200 tonna szállítóteret kaphat 4 mJ-es KAC-okban tárolt
hajtóanyaggal. A kiutalt ellátási források olyan mértékbenvannak feltöltve üzemanyaggal, hogy az biztonsággal fedezze a szárazföldi hadtest
és megeósítői védelmi hadműveletének teljes üzemanyag szüIségletét.
A hadműveleti területen múködó egyéb alárendeltségú békeelhel}ezési
korleteiket elhagyó katonai szervezetek a szárazföldi hadtest ATF intézkedései alapján kapnak kiutalási normát és hajtóanyagot,

Azon alakulatok iizemanyag-ellátása, melyek feladatuk ellátására nem
hag{ák el béke elhelyezési körleteike! megalakítá§i helyiiket, a Degalakitási utalá§i r€nd alapján történik.

A tagozati ellátás

és szállítás elve a gépesítetíbadoszúályok rendKvül szűk (120 tonnás) üzemanyag szállítókapacitásának következtében
célszerűen az első lépcsőre, il|etve a harckocsi dandárokra korlátozódik Meghatározó lesz a saját eszközze,| tőrténő vételezés,szállítás. További alapos kutatómunkát igényel a polgári töltőállomások dandár (ezred) szintű ellátási forrásként történó alkalmazása, a szállítás-biztosítás
rendjébe történő beillesztése. Viszonylag jelentős tárolókapacitásuk következtében a dandár (ezred) harctevékenységi körzetének közelében

147

2-4 napi szüIséglet lehet letárolva, ami nagyban növelheti

ellátási autonómiáj át.

a

dd-ok (e-ek)

A harcnapi átlagfelhaszniáliási normák kerekes, lanctalpas üzemanyag,
valamint repűlőpetróleum és repülőbenzin bontásban kerülnek meghatározásra. A MH átlagában a felhasználási normák egy napta a következők lehemelc
- kerekes:

0,2 ja.

- lánctalpas:

0,3 ja.

- re.benzin:

1,4 ja.

- re.petróleum:

Z,7 ja.

A hadijáték tapasztalata az is, hory nem indokolt a hadtesteken kívüli szervezeteknél a napi utántöltés, hiszen több napi készlettel rendelkeznek, Ezért részükre célszerű a vételezéseketa csapatkészlet 50 7oának felhasználása után engedélyezni.
3.)

Az iiaemanyag bizto§ítrá§i rendszer várható váltoá§ai, irányai

Az izemanyag szolgálatban a haderőreformmal összefüggésben a
legnagyobb változás a központi tagozat elemiben, létszámában, állományában várható. Ehhez csak hozzájárul a szolgálat stacioner bázisainak
esetleges privatizációja, azokon gazdasági társulás létrejötte.
Ezek számbavétel&el várhatóan egy (esetleg kettő) stacion€r

bázis

narad a szolgálat alárendeltségében, mely biztosítja az "M" utalvány

a|apján tárolt anyagok átvételét, kiadását, a szolgálat háborús szervezeteinek felállítását, a laktanyáikban maradó szervezetek háborús ellátását.

Valószínúleg csökkenteni szükséges az MTKR-ek számát és át kell
gondolni az UTKK-ek további alkalmazásának lehetőségeit. Az eddigi
TIG (Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság) bázisok helyett a MOL
Rt, bázisaival, mint tárotó-kiadó telepekkel számolnunk.

Atdolgoá§ alatt van

zés rendszere is.
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az üzennanyag egyjavadalrnazás

és készletkép-

Várhatóan a közeljövóben beforgaíásra kerül az "M" utalvány alapján tárolt hajtóanyagok teljes köre és számolni kell a csapatkészletek további béke ellátás érdekébeni beforgatásával.

.

Mindezekből adódóan a MH ikemanyag szolgólata uak a nemzetgazdasági erőforrások fokozottabb igenybevételével,azok mobilizólását követően tudja bbtosítani a MH csapatai harckészültségét,mozgó§tását, ilktve

alkalmazási készségénekelérését.
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AZ ANYAGI-TECHNIKAI SZAKALEGYSÉGEK ÉSA
SOR-SZAKÁLLOMÁNY SZAKMAI FELKESZÍTÉSE
CSÖKKENTETT SZOLGÁLATI DÖBEN
/Tanulmány/

Mórkus JóueJ|

A cikk

átfogóan ismerteti a soróllomdnyi anyagitechnikai szaklllojövőbeni
mány
kpzésének megoldási lehetőségeit. Fontos lenne - kiilön
cikkek krretében - a kiképzés cékitúzé§eiidőszakonkénti lebontásónak elgondolását, megvalósíthatóságát és időszültségleteinek megítélésétközreadni. KüIön figelmet érd,emelne a szenődéses állomónnyal való íeltöltési
lehetőség és munkójukróI szenett eddigi tapasztalatok ismertetése. Ehhez
kérjük olvas óink aktív segítségét.
Szerkesztősé8

Eryes polgári szervezetek körében már régóta megfogalmazódott a
sorköúelezettség meg§zűntetésének igénye. Sót ma már a legfelsó törvényhoói testűletben, az Országgyűlésben és kormányzati szinten foglalkozlak ezzel a kérdéssel.A katonai felsővezetésben is eg5ne ínkább
erósödik az a vélemény,hogy a szükégszerűen kisebb létszámú hadsereg
leghatékonyabban hivatásos és szerződóses katonákkal működtethetó.

A hivatásos hadsereg létr€hozá§a

tulajdonképpen hosszabb távon

már célkéntis megfogalmazódott, de ennekgazdasági feltételei még nem

teremtődtek meg. A Honvédelmi Minisztéium politikai államtitkárának
eglik 199ó. jdllius végi nyilatkozata szeint, a most folyamatban lévő lét-

sz ámcs ökkentés fogj a me ?teremteni a hads e reg minős égi fej leszté s éne k gaz -

dasá§ alapjait. Aprofi hadsereg létrehozásához azonban azország olyan
gazdasági stabilizációja, erősödése szükéges, amely az átlagnál jobb
megélhetési lehetóséget biztosít a hadsereg személyi ál|ománya ftsz,ére,
Jelenleg is az a lapaszía|at, hogy szerződéses katonáknak azok jelentkeznek, akiket a hadseregjobban meg tud fizetni, mint a polgári szfé-

l

MáíkU§ József ezred€§,
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MH 4,Gépesített hadte§t hadtápfónöke

ra. Ők azoí|ban általában nem szakképzetteN az anyagi-technik ai szolgálatnál elsősorban raktárkezelói beosztásban tudnak munkát vállalni. A
szakképzettséget igénylő szakács és szerelői beosztásoküszont nem vonzóak, a szolgáltatóipar részüke nagyobb jövedelmet biztosít.

Eg5ne inkább erősödik egy olyan igény, hogy az ellátás! szotgálta_
tásí, a hadser€ külső szenekkel végeztesse, ami több területen kedvezőbb megoldást jelentene az ellátásban. Már vannak jelentkezők, illewe

honvédségi többségi tulajdonú részvénytársaságok alakulnak szolgáltatások végrehajtására. Ez utóbbiak azonban nem csapatszintű feladatok_
ban, hanem elsősorban a felsőszintű ellátásban vesznek részt (nagyjaŰtás, mosatás, slb.).A csapatszintú ellátás, szol4áltatás kijlső szerunek történő bérbeadúsát korlátozza, hogt egenlőre a had"sereg nem nd annyit
fizetni, hog az a váIlalkozó számára tisztességes hasznot eredményezne.
Ugyanakkor vannak olyan szaKeladatok, melyekre a polgári vállalkozók
szakmailag nincsenek felkészülve (harcjárművek, fegyverzeti eszközök

jaűtása, technikai kiszolgáIása),

Tehót a szenődéses állomány létszámának növekedése, a civil vdllalkozók me§elenése mellett mé8 eg jó ideig továbbra is meghatározó lesz a
csapatszinű anyagi-technikai biztosítási feladatok végrehajtásában a sorállomány létszáma, munlcája, szakértelme. A jelenlegi létszámcsökkentés a kózalkalmazotti állományt érinti jelentósebben és ezzel egyidejúleg
nó a sorállomány aránya,

Továbbra is kiemelt feladatként kezelendő az anyagi-technikai szakalegységek, a sor szakállomány béke és háborús feladatra történő felkészítáe. A csökkenő közalkalmazotti létszám, a jól képzett tiszthelyettesek hadseregból történó kiáramlása miatt még inlaább előtérbe kerül és
íontos követelménnyé vólik a sorállomány felkészítésénekhatékonyabbá
tétele. F;zt az igényt erősíti és szükségessé teszi az a tény, hogyvárhatóan
a sorkatonai idő 199'7 -ben 12-ről9 hónapra csökken.
Szül<ségszeni k)vetkemény tehát a szalcmai felkszítésrendjéneN tartalmának felülvizsgálata, a megváltozott körülményeknek, igényeknek
megfelelő módosítása az újszeníkövetelményel<, az eddigi kikpzési rendszerpozitív, negatív tapasztalatai, a l<iképzésvárható kórülményei, feltételei
figlelembevételével.

15i

A tanulmányom azzal a

cellal. készült, hogl a várható 3x3 hónapos

kiképzésirendszerre negfogalmazzam a szakmai felkészitésrevonat_
kozó javaslatainaí, elgondolá§aimat.
I.

A szakmai felkészítéscélja, követelményei
Először is meg kell üzsgálni, hogl mit akarunk elérni a felkészítés-

sel, milyen követe|ményeknek kell megfelelni:

1,) Elsődleges célnak tartom, hogy a bevonult sorállornányt felké-

szítsük önálló és köteléken belüli háborús szaKeladataik végrehajtására
tábori, harcszerú körülmények között, tábori eszközökön.

A szakkiképzés követelménye a béke feladatra történő felkészítésfelügyelet mellett, majd a felkészítés
végérefelűgyelet nélkül képes legyen az anyagitechnikai biztosítás - beosztásához kapcsolódó - szaKeladatait a megfelelő színvonalon végrenéI, hogy a sor szakállomány elöször

hajtani.

A háborus szakfeladatra történó fe|készítéskövetelménye, hogy a
legénységiszakállomány önállóan, egyénileg és alegység kötelékben - a

rendszeresített tábori szaktechnikai eszközök harcászati, műszaki adatait, telepítésének,működtetésének módszereit ryakorlatban is ismerve képes legyen tábori viszonyok, bonyolult harcászati és időjárási körülmények között a beosztásának megfelelő szaldeladatok készségszintjén történó végrehajtására.

A követelményeket tigyelembe véve tehát, eg5neszt beosztásrq másrészt aleglsóg kötelékben történó tevékenységre kel| őket felkésáteni.
A szolgálati idejük alatt meg kell tanulniuk mind a laktanyai, mind a
tábori körülmények közötti szaHeladatok végrehajtását. Módszertani
követelmény a fokozatosság, differenciál*ág, hatékonyság elvének érvényesítése,a kollektív képzéstmegelóző egyéni felkészítés.
2.) Fontos cél kell, ho5l leryen az ellátással, szolgáltatással, üzembentartással kapcsolatos szakfeladatok végrehajtásának készségszintjén
tórténó begyakorlása a honvédségben érvényessajátos követelmények
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és rendszabályok figyelembevételével.A honvédségen belüli speciális
szakmai ismeretek elsajátítása béke és háborús körülmények közótt.
A felkészítésükszerves részé!kell, hogl képezze a laktanya személyi
állományának ellátásában, a technika üzembentartásában való aktív részvétel.
A felkészíté§tartalmi részeinekkidogloásánál figrelembe kell vena lényeges körülményt, hogy az anyagi-technikai szakbeosztásokba

ni azt

bevonuló sorállomány polgári szakképzettsége többségében megfelel a
beosztás követelményeinek. Tehát nem kell velük ery szakmát megtanítani, csak a már megszerzett ismereteiket kell adaptálni a honvédségsajátos, speciális kcirülményeihez. Nem szabad azonban firyelmen kívül hagyni azt, hogy a bevonuló sor szakállomány nem ismeri, nem is ismerheti a
csak a hadseregben alkalmazott technikai eszközöket, anyagokat, alkal_
mazandó speciális eljárásokat. Ezen ismeretek elsajátítása röüdebb, hoszszabb szakmai alapfelkészítéstigényel.
Gyakori, elkerülhetetlen jelenség hogl a szakbeosztásokba nem megfelelő polgári szakképzettségú katonák kerülnek bevonultatiásra . Ezzel az

állománnyal az anyagi-technikai szolgálat

-

egy-két beosztást kivéve -

nem tud mit kezdeni. 12 vagy 9 hónap alatt nem lehet őket egy szakmára

kiképezni.

u.
A szakmai felkészítésjelenlegi rendszere
A szakmai fetkészítés,kiképzés jelenlegi rendje, tarta|ma a 2x6
hónapos kiképzésirendszerben a követelrnényekkel alapvetően össáangban van, az kettő ütemben valósul meg.
1.)

Első üt€m a §zakmai alapkiképzés, ami az általános katonai alapkiképzést követően kerül vegrehajtásra. Az alapkiképzéssorán - 30 (58)
órában - a szakállomány megismeri a beosztását, az ale5ségben elfoglalt
helyét, szerepét, a beosztásával járó feladatokat, munkarendet, a laktanyai és tábori munkaeszközöket, azok működtetését, a működtetés szabályait, a munkája során használt, kezelt anyagokat, szerszámokat, a mun_
ka- á egészségvédelmielőírásokat (raktárkezelók, szerelőlq szakácsok,
eü. katonák, stb.).
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A speciális szakszerelői beosztásokra az alapkiképzésutáni hoszszabb idejű, hadosztályonként vagy hadtest szinten összevontan, báziskiképzéskeretében kerül végrehajtásra.
Az első ütem fő célkiüizése az alapfokú szakmai jártasság elérése.
Másodikütem a kötelékkiképzés, amikor
a|apowa begnkorolják:
-

a

szakmai alapismeretekre

A béke beosztással járó feladatok végrehajtását

a mindennapi te-

vékenységsorán;
- Szakharcászati foglalkozás keretében, a háborús körülmények

közótti szakfeladatok végrehajtását tábori körülmények között, tábori eszközökkel, az összfeglvernemi, fegyvernemi alegységek harcászati gyakorlatára építve,azokkal egyúttműködve.

A szakharcászati foglalkozást mind a két időszakos állomány részére
azonos tartalommal és módszerrel kell végrehajtani.
Amásodik ütem fó célkitűzésétaKiképzési Program II. kötet (nyt.sz:
264l|45) 4. oldal 3. bekezdése az alábbiak szeint határozza meg:.
'AkbteléWiképzésvégérea szakjavító, hadtáp és közlekedési katonálg
alegségek ismerjék meg és váljanak kpessé az alaprend,eltetésükből fakadó szakfeladatok notmaidőn beli)li-, harcszerű-, a szembmáIló fél behatá,
sai közötti végrehajtására a szervezetszerű kötelékeikkel, illetve más létrehozott csoporíosíl á s ban-"
2.) Az érvényben lévő kiképzési rendszer, KiképzésiProgram tarta|mi, formai, módszertani alka|massága:

A szakalapozó kiképzésrendje és taítalma - megítélésemszerint

az ellenőrzések tapasztalatai alapján megfelelő, csak
szükséges nagyobb kóvetelménytámasztás.

a

-

végrehajtás terén

A kötelékkiképzésben végrehajtandó további szakkiképzésrőI - ami
időszakonként 42 óra szakharcászati foglalkozás - már nincs ilyen pozitív

véleményem.

A szakharcászaúi foglalkozást

a

Kiképzési Program követelményei

szerint harcászati ryakorlatokra építvekell végrehajtani. Ez azonban nem

teszi lehetővé a szakfeladatok tábori körülmények közötti végrehajtásának módszeres begyakorlását. A szakharcászati foglalkozást harcászati
gyakorlatra épíWe csak megfelelóen felkészült, összekovácsolt alegységgel lehet végrehajtani, Ehhez azonban a Kiképzési Programban nincsenek elókészítő foglalkozások megh

^láíona.

Ennek következménye lehet, hory a szakalegiségek úry vesanek részt
egy-egy szakharc ászali foglalkozáson, egy harcászati gyakorlat biztosításan,hos/ a háborű feladatok végrehajtásához nincsenek kellóen összekovácsolódva, nem ismerik megfelelóen a tábori kis zo|gá|ó,biztosítő esz-

közöket.

A kis létszám, a béke szaktevékenység,a szolgálatok száma, az anyagi, pénzügyi feltételek hiánya miatt ma már alapvetően csaka gyakorlaiofbi"tosításárauan lehetőség. Az első számú szempont a gyakorlat tényleges biztosításának eredményessége, a harcászati gyakorlat (lóvészet)
si[eres végrehajtása. A szakalegységek tudatosan irányított, módszeres
felkészítésekényszerúségből háttérbe szorul, illetve elmarad.

Nem érvényesíthetó a fokozatosság, differenciáltság, foglalkozások
egymásra épülésénekelve.

nL
A kikópzés körütményeiben várható fontosabb változások
Mielőtt a várható kilenc hónapos szolgál8ti idő alatti szakmai felkészítésrendjére vonatkozó elképzelésemetmegfogalmaznám, fontosnak tartom megítélni,hogl az objektiv körülményekben a jövőben milyen változásokkal lehet számolni:

Az anyagi, pénzngyi, technikai feltételek terén a közeljöűben
nem virható lényeges javulás, a kormánynem tudja a honvédség költség1.)

vetési előirányzatát két-három éven belül jelentősen növelni.
2.)

A soráltomány létszáma tovább fog csökkeni, csak akkor lehet

a

szakáliomány felkészítése,a szakfeladatok végrehajtása szempontjából
pozitív válto;ás, ha a szakállomány létszámcsökkenésének aránya kisebb
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lesz az áí|agnál (tulajdonképpen ez lenne a logikus és ésszerű), illewe a
megmaradó létszám összhangban lesz a végrehajtandó feladatokkal.

3.) A tendenciaként jelzett közalkalmazotti létszámcsökkenés a sorállomány értékét,szeíepétnöveli a biztosítási feladatokban, nó a szerzódéses állománnyal betölthető beosztások száma, de változatlan illetményrendszer mellett valószínűleg kevés jelentkező lesz ezekre a helyekre.

Az objektív körülmények változása tehát nenr valószinú, hogy pozitiv batással lesz a kiképzés hatékonyságára. A közeljövőben nem várható a gyakorlatok számának növekedése, a szakállomány leterheltsége nem
csökken, sót annak emelkedésével kell számolni. A szakalegységek béke
rendszeresített létszáma csökkenésének kóvetkezményeként - a laktanyai kiszolgálási feladatok mellett - az egyes szakmai foglalkoásoka egyszeíre bevonható állomány aránya is kisebb lesz.
A szolgálati idő 12 hónapról 9 hónapra történő csökkentése - a létszámleépítésselegyütt - egyes szakbeosztásokra történő felkészítésrenegatív hatással lesz. Ilyen beosztások a harcjármű, feglverzet, műszaki-,
elektronikai eszköz szerelólg műszerészek Részükre az alapfelkészítésis
hosszabb időt vesz igénybe, és így a beosztás ellátása 5lakorlatban történő elsajátítására már nem jut elegendó idő.
Ez különösen igaz akkor; ha figyelembe vesszük azt, hogy ajelenlegi
létszámüszonyok mellett is a sor-szakállomány elfoglaltságának 40-50,
sőt 6O Va-a nem szakmai tevékenység.24 órás szolgálat a katonai rendezvény miatt sok a szakkiképzésből kiesó idó, ami a létszámleépítéssel
tovább növekedhet a kiképzés, a szakfeladatok végrehajtásának rovására.

A három idószakos felkészítést- má§ szempontokat figyelembe vé- a kettő időszakos§al szemben kedvezóbbnek ítélemmeg. A személyi
állomány harmadolása a kiképzésben javítja a fokozatosság elvének érvényesülésétaz egyes időszakokban differenciáltabb felkészítést.Az elsó idószakos, tehát gyengébben felkészültek aránya csak 33 Va, míg a
jelenlegi rendszerben 50 Vo. Persze ez valójában csak akkor igaz, ha az
egyes időszakokban a felkészítéshatékonyabb lesz a jelenleginél.
ve
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A 3x3 hónapos kiképzési rendszerben tehát fonto§ követe|mény lesz
a hatékonyság fokoása. Ehhez megfelelő kiképzésipíogramot, kikép-

zési módszert kell kialakítani és fe|tételenül kell javítani a kiképzők szakmai, oktatói felkészültségét,tudását.

Lényeges változás várható az alapkiképzés rendjében. A hadsereg
nflvánosan elmondott - elképzelése sze-

új vezetáének - több fórumon

rint a sorállonány alapkiképzésérekiképző központok kerülnének létrehozásra. A kiképó központoktól kerülnének az általáno§ katonai é§
szakmai alapfelkészítésbenrészesült katonák a különböző katonai szer_
vezetekhez beosztásba helyezesre. Tehát a kiképzó bázisokon kívül mrás
katonai szervezetnél alapvetóen nem lenne alapkiképzés.

Ez pozitív hatással lehet

szeruezet ek hadrafoghatósá4ára

a íelkeszítéshatékonyságára és a katonai
is :

A kiképző báásokon csak az alapkiképzés végrehajtására kiválasztott, felkészítettállandó állomány rövid időn belül nary oktatói gyakor_
lattal, tapasztalattal eredményesebb kiképzésrelesz képes;
-

- Az alapkiképzeshez szülrséges anyagi, technikai eszközók
koncentráltan, hatékonyabban és gazdaságosabban alkalmazhatók;

- A nem kiképző alakulatoknak íry nem kell foglalkozni az alap- és
szakkiképzéssel.Tevékenységüket a rendeltetésszerű feladataig végrehajtásával kötelék szintű begyakorlására fordíthatják.

Iv.
A szakmai felkészítfurendjének módosítáMra vonatkoá javaslat
A szolgálati idő várható csökkentése, a 3Éhónapos felkésátési rendszer bevezetése mindenképpen indokolttá, szúlségszerúvéteszi a sor sza_

kállomány szakmai felkészítésének
módosítását. A szakmai felkészítés
új rendszerének kia|akításánálüszont feltétlenül fontosnak tartom fi
ryelembe venni a felké§zítéséUára, követelményeire, körülrnényeire vonatkozóan az előzőekben leírtakat. sziiksége§nek tartom ismételten hang_
súlyozni azt is, hogr ebben a munkában nem szabad íi5telmen kíviil hagrni
a kiképzéseddig bevált mód§zereit, formáit sem.
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A tanulmányban mindezeket szem előtt tartva igyekezem megfogalmazni a szakmai kiképzésrevonatkozó javaslatomat. A szakállomány általános katonai alap- és kötelékkiképzésévelnem kívánok foglalkozni.
Az általános katonai alapkiképzést követően a szakmai fe|készítést
- a harcjármű szerelők kivételével- három ütenrben javaslom vegrehajíáni.
Első:

Szakalapozó kiképzés,az újoncállomárry tészére.

Mdsodik:

Beosztásra történő felkészítés,az elsó időszakosok
íészéíe.

Harmadik:

Összekovácsoló kiképzés,a másodikés harmadik időszakos állomány r ésnételevel.

1.)

A szakalapozó kiképzés

Ennek jelenlegi rendjét, tartalmát, célját megfelelőnek ítélemmeg,
nem igényel változást. Fontos viszont meghatározni milyen szakmák ré
szére és hol szűkséges báziskiképzés.
1.1.) Feltételnül báziskiképzésen kell részt venni a fegrverzet harc,
jármű, elektronikai szerelókne\ műszerészeknek Afelkészítésük ideje
jelenleg 1-3 hónap, illetve a BMP szerelőké 6 hónap.

A kiképzés programját, módszerét úgy kell kialakítani, hogy a hárorn
hónapos kiképzésen lévők a második, a hat hónapos kiképzésen lévők a
harmadik kiképzésiidőszakot az állományilletékes katonai szervezetnél
kezdhessék meg.

A hat hónapos báziskiképzés - amennfben

az nem csókkenthető
kilenc hónapos szolgálati idő bevezetésével rendkívü|
rossz helyzetbe hoáatja a BMP-vel ellátott katonai szervezet javító alerységét.Mindig csak a rendszeresített szakállomány 1 l3-ávalvégezhetné a
feladatát, ami lehetetlen he|yzetet idézne elő. Ennek negoldása lehet a
BMP szerelőállomány legalább 1/3-nak három hónapos átfedéssel történő biztosítása.
három hónapra
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- a

Iényeges kérdés,hog5l hol kell, illetve hol lehet végrchajtani a szercló\ műszerészek báziskiképzését.A várhatóan megalakuló kiképző
katonai szervezetek ehhez valószínűleg nem fognak rendelkezni megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. Ennek létrehozása költséges lenne,
és csak hosszú idő múlva tudna kialakulni az a megfeleló szakmai, oktatói
ismeret, ami hatékony, eredményes felkészítésrelenne képes, Ezért a
leggazdaságosabb, leghatékonyabb változat, ha a szertlők báziskiképzé_
sét a logi§ztikai, javitószervezetek végezné\ahol ehhez megfelelő szakmai bázissal rendelkeznek.

Us/anitt történne az áItalános katonai alapkiképzésük is, aminek
elónye, hogy a katonákat nem kellene háromszor mozgatni egyik katonai
szervezettól a másikig. Persze ennek hátrányos következménye is lehet,
hisz így a logisztikai ezred, javítóegység három havonként - a rendeltetészerú szakfeladatain túl - újonckiképzéstis kellen, hory folytasson. E
negatív hatás csökkentésére, ezekbe a katonai szervezetekbe kiképző
aleglség szervezése lenne célszerú.
Természetesen megoldaná ezt a problémát annak az elképzelésnek
a megvalósulása, ha ajelenlegijavitóezred bázisánjönne létre a kiképző
központ egyik sz eí"\]ezete.
1.2.)

A többi anyagi-technikai szakállomány szakalapozó kiképzé-

sónek ideje 5_10 nap (30-60 óra). A szállító és töltőgépjárművezetők, az
egészségügyi szakállomány szakmai alapozó kiképzéséta katonai alapkiképzést végrehajtó kiképző bázison élszerúvégrehajtaní.A raktálkezelók, szakácsok és a gépjárműszerelők szakmai alapkiképzése is megoldható lenne a kiké pzóbázison. Azonban, ha azza| az ideális helyzettel szá-

molunk, hory megfelelő polgári szakképzettséggel vonulnak be, akkor
nincs szűkség bázison végrehajtandó szakalapozó felkészítésre,azt célszerűbb az állományilletékes katonai szervezetnél végrehajtani.
2.) Beosztásra történő felkészítés

A bázison, vagy csapainál végrehajtott szakalapozó kiképzéstkövetóen az első kiképzésiidőszak még hátralévó részében további 30 óra
alapozó szakkiképzést javaslok, A kiképzés tartamát, módszerét úgy kell
meghatározni, hogy aZ biztosítsa az alábbi célkinizésekmeTvalósítását:
- A kiképzésiidőszak végéreaz első időszakos szakállomány ismerje
meg teljes mélységében,összefüggéseiben a helyét, s zerepét az a|egységben, a biztosítás rendszerében legyen képes a beosztásával járó béke és
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háborús feladatokat
j

a

követelnényeknek megfelelően,

ár ő ir ányííásáv al végrehaj tani

a

közvetlen elől-

;

szükéges tábori eszgyakorolja
azok
telepítését,
működtetését;
be
a készségszintjén

- Ismerje meg a szakfeladatai végrehajtá§ához

közöket,

- Sajátítsa el a rábízott anyagok, eszközök tárolásának, megőrzésének, megóvásának szabá|yait, azt legyen képes alkalmazni munkája során.

Az első időszakos szalcállományt tehát az első idószak végérefel
kell késáeni arra, hogy a beosztásában akár önállóan is képes legyen a

laktanyai feladatokat végrehajtani (például raktárkezelő) és legyen felkészült a harci, tábori kórülmények köZötti szaktevékenpégre.

laktanyában, a laktanya közeli gyakorlótéren, ismertetés, bemutatás, gyakoroltatás módszerével kell végrehajtani. A beosztással járó laktanyai tevékenységet alapvetően a tényleges munkavégzésmellett, a közvetlen szakmai elöljáró felelósségével, annak oktató jellegű szakmai irányításával kell elsajátítani.

A felkészítéstelsősorban

a

Az első időszakos szakállomány lehetőleg még ne vegyen részt harcászati gyakorlaton, csak készüljön fel a következő kiképzésiidószakokban az aznnvalő eredményes részvételre.
az első
A kiképzésnek ezt a sza-

A sorállomány felkészítésének,kiképzésénekfolyamatában

kiképzésiidőszakot tartom a l€fontosabbnak.
kaszát el is lehetne nevezni az alapozás időszakának, ami meghatározó
hatással lehet a további két kiképzési időszak eredrnényességére:
- Csak megfelelő alapismeretekkel

lehet eredményeket elémi a ma-

gasabb szintú kiképzésiformákban, harcászati gyakorlatra építettszak-

harcászati kiképzéseken, amikor már nincs lehetóség az alapismeretek
módszeres gyakorlására;

A

laktanyai biztosítási feladatok szempontjából is fontos, hogy az
újonc minél gyorsabban, minél felkészültebben legyen képes a követelményeknek megfelelően elvégezni a beosztásával járó feladatait, szakmai felügyelet mellett vagy önállóan (ez utóbbi természetesen a polgári
szakképzettségétől, gyakorlottságától függ elsósorban);
-
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- Ha az első időszakban a katona felkészítésévellelkiismeretesen
foglalkoznak, szakmai tevéken;négévelszemben is magas szintű követelményt támasztanak, akkor Ó is érezni fogja, hogybeositása fontos, szükségvan rá, számítanak munkáj ára.
Ez fekétlen pozitív hatússal lehet a további szolgtáhti idejére és jó hozzáállás sal, lelkiismerctesen íogia végezni fetadatút.

_

Úgy gondolom, a haímadolás lehetóvé teszi, hogy a napi szakmai
feladatok vegrehajtása mellett az első időszakos állom7ny feliészítésére
a fontosságának megfelelő figyelmet lehessen fordítani. Á szakmai veze_
tók ehhez biztosítják annak feltételeit, hogy érvényesűlhessenek az előzőekben felvázolt követelmények.

. flv9cesnet

tartom, hogy az alapozás időszaka, az elsó kiképzési

időszak fe]méréssel, vingáztatássat (elrnéleti, gyakorla ti) zátódjon A vizsga
során fel kell mémi:

_ Aszakállomány
_-

elméleti, gakorlati felkészültségét,alkalmasságát

a béke és háborű feladatok végrehajtására;
- A tábori kiszolgáló eszközök
pítésére,alkalmazás ár a;

-

ismeretét, a képességüket azok tele-

Várhaióan ki alkalmas később tisztesi beosztás ellátására;

- Milyen hatékonys ágúvolt az alapozó kiképzés,hol szükséges annak
javítása, milyen témákkal kell a jövőben alaposabban foglalkózni, vagy
melyek azok, amelyekre kevesebb időráfordítás szükségei.

. Tetmészetesen a vizsgáztatás nem kell, hogl kiíerjedjen olyan ismeretebe, amiről a katona polgúi szakképe§téssel rendelkezik (pétdául szahícs, autó-motorszerelő, fényező, lakatos, stb.) vag amiből ; báziskiképzésm már vbsgázoíí. Nem vesz rázt a felkészítésmásodik ütemében a
3-6 hónapos báziskiképzésen lévő állomány.
3.) Az összekovácsoló

kiképzés

A második és harmadik kiképzési időszakban azzal kell szárnolni,
hogy a kis létszám, a napi szakmai tevékenpég nem teszi lehetóvó, hogl

l61

külön tematika szerint leryen a második és harmadik időszakos katona
kiképzése.Azonos tárgykörökkel vagy tárgykör meghatározása nélkül,
az anyagi-technikai főnök által meghatározandó tartalommal 30-30 óra
szakharcászaíi kiképzésvégrehajtását javaslom, mindkét kiképzésiidőszakban.

A kiképást különbözó

§lakorlatokra épitre, a gyakorlat anyagi-

technikai biztosításával együtt kell megtervezni és végrehajtani. Ezt úgy
kell megszervezni, előkészíteni, hory a szakale5lségek a gyakorlat során
legalább egyszer telepítsék a funkcionális elemeiket á legalább 1 -2 napig
tábori körülmények között végezzék a biztosítási, kiszolgálási feladatokat. Ug5lanakkor ügyelni kell arra, hogy a szakharcászati foglalkozás ne
zavarja a ryakorlat eredményes végrehajtását.

A fokozatosság elvét betartva a szakharcászati foglalkozásokon lehetóleg csak a második és harmadik időszakos állomány vegyen részt.
Az elsó idószakos szakállomány a gyakorlat időszakában a laktanyai feladatokat végezze.

Körültekintő szervező munkával el kell érni, biztosítani kell, hory a
sor szakállomány a tényleges katonai ideje alatt kettó alkalommal, de
tegalább eryszer harci (úíbori)körülmények közöt! kötelékben gyakorolja a szakfeladatainak végrehajtását.

A béke beosztással kapcsolato§ ismeretek külön óraszámban történő oktatására a második és harmadik kiképzési időszakban már nincs
szükség. A napi tevékenségszakmai felüryelete során kel] tökéletesíteni
felkészültségüket beosztásuk ellátására.
A második kiképzésiidószak végéreel kell érni, hogy a katona képes
legyen teljesen önállóan a béke és háborús szakfeladatainak végrehajtásáta, az arratátermettek alkalmassá váljanak tisztesi beosztás ellátására.

A harmadik időszakos állományból kell kinevezni a tiszteseket, be
kell vonni óket az elsó időszakosok kiképzésébeés az időszak végéreel
kell érni, hogy képesek legyenek az alegység munkáját rnegszervezni, irányítani, szükség szerint a tisztesek a tiszthelyetteseket helyettesíteni.
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A második és harmadik kiképzésiidószakban a kiképzéstkolletíívákban, alegység kötelékben, illeWe a munkába építvekell vegezni. Ebból következik, hogy e két idószak az összekovócsolódás időszakg.
Mivel az anyagi-technikai aleglségeknél nem lehet az idószakoknak
megfelelő homogén aleg,§égeket létrehozni és az utolsó két időszakban
a kiképzés tartalma is azonos, az összekovácsolódás mértékébensem le_
het időszakonként más-más követelményt, célkitűzéstmeghatározni.
Amennfben egy alegy§égnél azono§ aíányban van a három időszakos
állomány, akkor az alegség összekovácsolódása eg-eg) időszak végére elvileg azonos lelz, csak az alegJnég tagiainak a kollektívába tórténő beilleszkedésének mértéke fog változni.
Az eddig leírtak alapján a 3x3 hónapo§ §z,almai kiképzésrevonatkozó javaslatom az alábbiakban összegezhető:
1.) A szakalapozó kiképzes a jelenlegi lend§zerben, a jelenlegi követelmények szerint, a kilenc hónapos szolgálati időhöz igazodva valósuljon meg;

2.) A felkészítésbenérvényesítenikell a fokozatoss ág elvét, az első
(alapozó) kiképzési idószakban a felkészítésalapoó jellegű legyen, alapvetóen az eryének képzéséreirányuljon és vizsgáztatrással zráruljon;
3.) Csak a speciális felkészítéstigénylő szakállomány részere kell báziskiképzéstszervezni, vegrehajtani ott, ahol annak szemé$i, tárgyi feltételei biztosítottak;

A

második, harmadik (összekovácsoló) kiképzésiidószakban a
kórülmények miatt, azonos szintű összekovácsoló felkészítéstkell biztosítani, a kiképzést kötelékben, gyakorlatoka, illetve munkába épíwekell
4.)

végezni;

Az alerységek összekovácsoltsága alapvetóen a másorlik és harmadik időszakos állomány arányának és felkázültségének függvénye.
5.)

Felhasznált irodalom:

KiképzésiProgram az MH anyagltechnikai szolgálat szakjavító
és hadtáp katonái, alegpégei részére.I-II. kötet (nyt,szám: 264l1U,
1.)

2641145).
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KATONAI MINOSEGUGY
A HM ÉsAZli[H SZÁLLíTóIVAL SZEMBBN TÁMAszToTT KÖvETELil.frNYEK
Kopaa Jenől

A Katonai Logisztika olvasói részére adott tájékoztató előzménye
volt az Ipai és Kereskedelmi Kamarák szakmai napján tartott előadás,
amely a Magnr Minőség Hét és a Minóség Világnap rendezvény sorozatában hangzott el.
Az elóadásra történó felkérésta Magyar Honvédségés a HM Beszerzési Hivatal kereskedelmi tevékenysége iránt fokozott érdeklódés
megnflvánulásának tekintettem. A másik oldalról viszont a mi munkánk
kedvezőbb körülményeinek kialakításához játu|t ltozzá a gyártókkal,
szolgáltatókkal, kereskedókkel, a Kamara tagjaival szewezett szekció
ülés, akikkel napi beszerzési feladataink szewezése, bonyolítása során
találkozunk és együttműködünk.
találkoás lehetóséget adott arra, hos/
ismert€thessem előttük azokat az elgondolásainkat amelyeket már a
közeli jövőben szeretnénk érvényesítenia partnerkapcsolatainlüan, a
HM és a MH szállítóival szemben.
Ez az elóadássa| egbekötött

Mindannyian nagyon jól tudjuk, hog5l a HM és a MH költségvetés
által megszabott anyagi lehetóségei ig en szűkösek; nagton meg kell nézni
minden fillér helyá, hogl:
- a lehetó legkedvezőbb p,énzügri kondíciók mellett;
- a lehetó legbiztonságosabb

sállítási feltételekkel;

- a technikai fejle§ztés, a fenntartás számára a kivánt minőségkövetelményeket a legleljesebb mértékben kiel,íryitő eszkőz, anyag, szolgáltatás beszerzese történjen.

l

Kopasz Jenó mémök ezrede§,

1u

a

HM Beszerzé§i Hivatal vezéíi8az8atója

A három kívánság, ha úgy tetsák nem rejt semmi kilön leges újdonságot magában: ery háziasszony, ha kimegy a piacra, hasonló gondolato_
kat fogalmaz meg a maga szintjén és próbá§a ezeket éwényrejuttatni a
piacot járva. Nemcsak egyszer jár el ezen gondolatsor szeint: megjegzi
azt az elártxító helyet és azt az e|adót, aki igényeinek a legjobban megfelelve szolgálta őt ki; megieryzi és ismételten keresni fogja azt a terméket, amelyik szükségleteinek le$obban megfelelt.

Az á|lami beszerzések, a hadseregek beszerzéseit tekinfue sem új
dolog, gondoljanak arra, amit már bizonyára sol<szor hallottalc a régen
ismert udvari szállító, császári és királyi udvari szállító címet is alapjaiban
igen könnyű volt e|nyerni; csak mindenkor határidőre, kifogástalan
nóségben, reális áron kellett a szállítást teljesíteni.

mi-

minden hadsereg sajátos helyzetben
van. Hatalmas féleségaz, amit anyagban, eszközben, szolgáltatásban be
kell szerezni, hogy a rendszeresített e§zközök üzemeltethetők és fenntarthatók legyenek, a csapatok adott időben, mennyiségben és minőségben megkapják a feladatuk ellátásához szükséges anyagi javakat.

A beszerzések tekintetében

/is/

Látható tehát, hory a honvédségn emzetgazduági méretekben számolva is jelentós foryasztói tömeget képvisel, amelynek a hosszú távú
ellátási biztonságát csak olyan piaci, üzleti partnerek tudjók bbto§tani,
akik:
- elkötelezettek
-

m€galapozott,

a honvédelen ügle iránt;

§íabil gazdólkodást folytatnak;

- kívánatos számukra a tartós, biztos

iizleti kapcsolat;

- a követelrnényeknek megfeleló gártóképességget és kapacitássnl
rendelkező gyártóeszközeik vannak;

- a mindenkori tudomány és a technika állásának megfeleló minő-

ségbiztosítással rendelkeznek.
A térségünkben és hazánkban is végbement rendszerváltást megelózően a központi irányítású tewgazdaság idején a fenti követelmények
teljesítése az állam aktív beavatkozásával, a vonatkozó jogszabályalko-
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,

_

tással történt, úgymint egyes gyártásszakosodások kijelölése, a profilgazdák kijelölése, a meghatározott kapacitá§ rógzítések, a hideg tartalékok

kijelölése és fenntartása,

a

szerződéskötái kényszer alkalmazása formá-

jában.

Apiacgazdaság ezeket a módszereket békekörülmények között nem
ismeri el, A békekörülményeket hangsúlyozom, hiszen az úg5mevezett
minősített időszak - veszélyhelyzet, katasztrófa helyzet, hadiállapot - más
szabályozást kíván.

A békekörülmények kózött az üzleti érdekre alapozva, olyanvonzó,
tartós kapcsolati lehetőséget kell kialakítani a beszeruő, fogyasztó hadsereg és a szá|lító gazdaság köZött, amely a beszerző számáta a kívánt
ellátási biztonságot, a szállító számára ismétlődő üzleti lehetőséget, piaci
ismertséget és piaci elismertséget biztosít.
Hogyan lehet ezeket az elvárásokat a szereplők megelégedettségére,
a haíályos jogszabályoknak is megfelelve kielégííeni?
Sajátos mag&r problémával állunk szemben, vagl a kerdés analóg
módon létezik más beszenőN más hadseregek vonatkozásóban is?
Aválaszadrást a második kérdésselkezdem. A probléma nem magyar
specialitás, a probléma nem a magyar HM és nem a MH speciális problémáj a. Minden b eszerzőlek ez a problémája, amit vázoltam: az időben
stabil, pénzügyileg, műszakilag, minőségileg megbízható szállító megtalálása és megtartása. Gondoljanak csak a nary autógyárakra - tudatosan
ezt a példát választom, mert ebben a körben alakultak ki és állnak fenn
a legnagyobb hagyományokkal szállítói rendszerek - vagy bármelyik nagy
összeszereló elektronikus eszközgyártóra, vary hasonlóra. De ugyanez
igaz a német, az angol vary az amerikai hadseregre is. Tehát ez egy olyan
kérdés,amivel már más is találkozott és vannak kialakult megoldási mód-

jai

A megoldás módja

a

minősített szállítók kör€nek

létrehozása. Ezzel

a választ az első kérdésre is megadtam.

A minósített szállítók köíébe tartozó szállítókat szokásos beszállítónak is ne,tezni. Ezze| a meghatátozással egyetértek olyan esetben, ami-
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kor valóban egy végtermék valamely elemét, alkatrészét szállítja valaki,
ami beépül a végtermékbe, annak része lesz.

A hadseregek esetében, amikor a beszerzett termék döntően a beszerzéskori állapotában kerül fel - és egyben elhaszná|ásra, a hadsereg
beszáIlítója helyett egyértelműen a hadsereg sállítója megnevezést tartom helyesnek és ezt is alkalmazom a továbbiakban.
A minősített szállító

azt jelenti, ho5/ valamely

követelményrendszer

szerint az adott szállító minősító vixgálatra került és annak eredményétól függően a követelmén}Tendszert kialakrtó, az adott rendszert fenntartó gyártó vary beszerző szeryezet beszállítói, szállítói körébe felvételt,
bejegyzést nyert. Ismét azt mondom, hogy az olvasók előtt nem i§meretnem a Tungsram, a Rába, a Suzuki vagy a Ford beszállító fogalom, sót
bizonyáravannak az Önök partnerei közt olyanok, akik ezeket a címeket
akarják megszerezni, vagy már meg is szerezték

A

minősítés alapjául szolgáló követelményrendszereket és a minósítésie§árás folyamatát az adott bes zállítói rendszeft fenntartók részben
vary egészben kö zzetesúk hogy ajelentkezők a felkészülést végre tudják
hajtani. Ezek a dokumentumok a különböző beszállítói követelmények,
a Beszállítói Kézi}önyvek. A minősítő eljárás során megfele|őnek talált
jelentkező a megfelelőségét igazoló iratot, oklevelet, tanúsítványt kap,
aminek birtoklása - kűlönósen neves beszállítói rendszerek esetében komoly piaci értékkel bíró, a megfelelőnek bizonyult cég imagejét növeló
tényező le}ret.

A piacgazdaság körülményei köxitt már nary hagyományokkal rendelkezó országok államigazgatási szervezetei, hadseregei évtizedekkel
ezelőtt kidolgozták és azóta alkalm azzák abeszeruési, a védelmi beszerzési tevékenpégüket szabályozó alapdokumentumokat. Csak egy példát
említek meg, az USA Szövetségi BeszrtzésiSzabá|yozását, illetve a Sóvetségi Védelrni Beszerzési Szabályozást, ami FAR illetve DFAR néven
ismert. A rövidítés a Federation Acguisition Regulation, illetve a Defense Federation Acguisition Regulation megnevezésből származik.

A sok száz oldal terjedelmú, apró részleteke kiterjedó szabályozásból most csak a Minősítési Követelmények fejezetet említem meg, amely
tartalmazza a Minősít€ttTermé}reJ a Minósített Kercskedőlközvetítőre
és a Minósített Gyártóra vonatkoá követelményeket. A követelmé-
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nyeknek megfelelő termékeket a minősített termékek listája, a QP!
Qualyfied Product List, a minősítettkereskedőket a QBL, a QualÉied
Bidder List és végül a minősített szállítókat a QML, a Qualified Manufacturer List, a minősített szállítók listája tartalmazza.

Az a terméIq kereskedő, ryártó, amelyik valamelyik listán szerepel,
biztos sikerrel indulhat a beszerzési folyamatokban. Természetesen a pozitív, a megfelelóséget igazoló listákon kívül léteznek a fekete listá\ a
black list-ek is, amire a nem megfelelóség a belépó. Az a termék, kereskedő, gyártó, amelyik valami oknál fogva ilyen feketelistára kerül, lemondhat arról, hogy valaha is állami beszerzés, hadsereg beszerzés ré,
szese lesz.

Más országok, hadseregek nem doigoztak ki ennfre részletes szabályozást. Helyette azt a módszert alkalmazzák, hory a jelentkeó szállítókat szerződéskötés előtt ré§zletes alkalmassági megfelelőségi vizsgálatnak vetik alá, továbbá a szerzőóés teljesítése alatt a szerzódá tárgyánakbonyolultsága, fontossága, kritikussága függvényébena hadsereg
képviselői változó időtártamú é§ rendszerességű felügyeletet glakorolnak a szállító telephelyein.

A hadsereg ezen képviselói valósítják meg a Kormányzati Minőség
Biztosításnak (Government Quality Assurance) nevezett tevékenységet,
ők a kormánlzati/katonai minóségbiztosítás képviselói (Government
Quality Assurance Repíesentatives, GQAR-s).
A kormányzati, állami/katonai minőségbiztosítrási feladaíok ellátása keretében a termékkel és a ryártóval, szállitóval szemben támasztott követelmények egyaránt folyamatos ellenórzésre, minőség-megfelelósé8 felü§reletí€ kerülnek
Eryértetmű, hory csak a legnagyobb hadseregelq csak a leggazdagabb országok engedhetik meg maguknak azt, hogl az említett célra
olyan létszámúszervezeteket tartsanak fenn, melyek valamennyi szerződésteljesítésfelüryletére elegendóek, valamint saját tulajdonban lévó
vizsgáló és tanúsító intézményeket üzemeltessenek Ahol erre nincs meg
az anyagi lehetóség, ott a nemzeti civil minóségügyi szervezetekkel történó eryüttműködést is igenybe veszik.
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Az atlanti védelmi szövetség tagállamai, a NATO tagállamok köótt
sem önellátó mindenből mindeg5rik tagállam. A tagállamok eg5rmás köztitti hadianyag keredkedelmének egyik alapfeltétele, hogy azonos ter_
mékminőség követelmények leglenek érvényben- ezt szolgálják a szabványossági egyezmények, az úgmevezett STANAG-ok (Standardization
Agreement),

A szállítókkal szembeni eryéges minőségbiztosítási, megfelelőségi
követelménJeket a Szövetségesek Minőség Biztosítási Közleményei, áz
AQAP jelzésű dokumentumok tartalmazzák; a jelölés az Allied Quality
Assurance Publication megnevezés röüdítése.
Igen lényeges dolognak tartom a NATO államokban kialakult és
spec!
ális katonai követelményeket meghatározó dokumentumok helyett, az
igényeket elegendő biztonsággal kielégítő polgári követelmén} dokumentumokat alkalmaznak vagy azokat alapul véve, csak a feltétlenül
szükséges katonai többletkövetelményeket, mint kiegészítéstillesztik
ezekhez.
eg5ne elterjedtebben alkalmazott m agatartásíormát: ahol lehet, a

A zavartalan hadianyag, haditechnikai eszközforgalom érdekében,
a kölcsönösen
elfogadott követelménydokumentumok mellett arra is
szükség van, hory a követelmények teljesülését igazoló tanúsításokat is
kölcsönösen méltányolják, elfogadják.
Az egyes tagállamok kormánlzati minőségbiztosítrási szervezetei
által vegzett tevékenység, minősítő, tanúsító tevékenységkölcsönös elfogadására a tagállamok Kölcsönös
Elfogadási Eglezményt (Mutual Re-

cognation for Government Quality Assurance) hoztak létre.
Ismert tény, hogy a Magyar
_
lentette az ország csatlakozási

Köztár§aság Kormánya több ízben kijeszándékát az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. Mindegyik csatlakozási szándék megvalósulása meghatározott
kcivetelményrendszereknekvaló megfelelést igényel, csak így teljesülhet
az eglrüttmúködés, az összbférhetőség, a csereszabatosság iránti elvárás.

Az eddig elmondottak megvilágítják azt, hory a HM és az MH szállítóival szemben támasztani kívánt követelmények körének, a minósítési
folyamatnak, valamint a minősített szállító ré,szérea minósítés eredmé-
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nyét igazoló dokumentumoknak

a

kialakítása nem ónkényesen választott

szempontok szerint történt,

Amikor ezek

a

Iembe kellett venni:

követelménycsoportok összeállításra kernltek, fige,

- a Magyar Köztársaság

j<-rgrendjét, ezen

belül különösen

zési tevékenpég eryes szakaszaira vonatkozó jogszabályokat;
-a

HM

a beszer-

MH szállítókkal szemben megfogalmazott speciális kí-

és a

vánságait, elvárásait;
- a honvédelmi tö*ény és a végrehajtúsára kiadott kotmdnyendeletben a honvéde|mi miniszternek biztosított minőségüryi hatósági jogkör
ryakorlrásából fakadó lehetóségeket és kötelezettségeket;
-a

HM

és a

MH minőségű5ri intézményrendszerét;

- a tanulmányozott ipari beszállítói és katonai szállítói rendszerek
tapasztalatait;
- a

hatóságilag kijelölt és az akkreditált vizsgáló, ellenőrzó és tanúsító

intézményekrend§zerét múködésük és eljárásaik rendjét;

üxgálati eredményeinek, megfelelóség tanúsíwányainak, valamint a szállítók alkalmasságának, a minőségbiztosítrási rend- a termékek

szerük megfelelősége tanúsítványainak nemzeti és a nemzetközi kölcsönös elismerés és elismertetés feltételeit, lehetőségét.

A cikk korlátozott terjedelme által nem áll módomban minden eryes
figyelembe vett tényezőt elemezni, ígt csak a l€fontosabbnak tartot,
íakra térek ki röyiden.
Beszerzési tevékenységúnkkis és nagyértékúü§/leteket e§Iaránt
magába foglal. A kis és a nasl közötti választóvonalat ott húzom meg,
ahol a beszerzés értékemeghaladja azt ahatárt, ami felett a közbeszerzési töwény szabályai szerint kell eljárni. A töwény szempontjából Mi
ajánlatkérók vagyunk és ajánlattételi fehívást teszünk a lehetséges formák valamelyikében. Az ajánlatkérés követelményt támaszt a beszerz€s
tárgtával szenben, - most ennek módozatival nem foglalkozom - és kö-
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vetelményeket k€ll tánasztania az ajánlattevóyel, a potenciális szerződő
partnerrel, a §zállítóval szemben, A sállítóYa| §zemben támaszíott kö
vetelmények ara irányulna\ hogt az aiánlattevő megg)őzően udja iga-

zolni:
-

jogi azonosíthatóságát;

- pénziigyi, gazdasági alkalmasságát;
- műszaki;
- minóségügyi;

- sajátos katonai követelmények kielégítésérevaló alkalmasságát,
képességét,illetve megfelelóségét.

Az öt követelményc§oport mindeg5rikéhez jogszabályok és szab-

ványok rendelhetóek, melyek a törvényes követelménytámasztás alapj ául szolgálnak és garantálják az eryes követelmények korrekt megfogalmazását. A fontosabbakat c§oportonként megemlítem.

Visszatérve az előadásom elején fejtegetett gondolatornhoz, miszerint elónyökkel jár ery állandó, ismert követelményrendszernek igazoltan megfelelő szállítókból álló rendszer kialakítása és fenntartása, a gondolatot tovább víve, azt mondhatom, hory a követelményrendszer - tóbb
okból célszerűen - kialakítható a közbe§z€rzési üirvényb€n az ajánlattevővel szemben támasztandó és táma§ztható követelmények alapul vételével is.
Előnye egértelmú: a közbeszerzési értékhatár alatti úgyletek esetére
is rendelkezik az adott szállító egy minősítő vizsgálat eredményével, ami
számára egy HM, MH üszonylatú szerzódés esetén előnyós lehet. A köz_
beszerzési értékhatár fe|etti esetekben a minősítéssel rendelkező sállitó a HM, MH felé ajánlattevőként fellépve egyéríelműen tudja a köz_

beszerzési törvény által megkívánt alkalmasságát igazolni.

Távolabbi elképzeléseink közdtt szeíepel, hog5l ajánlatkéráeinkben
az alkalmassági követelményként az előzőleg ismertetett módon kialakí-

tott Katonai Szállítói Követelményeknek való megfelelést határozzuk
meg.

17I

. A jogi azonosíthaióság követelménye számunka első helyen ki-

emelt fontosságú §zempont, mivel nem engedhető meg az,bog az á|ta,
lában szűk határidejű, kötött és korlátozstt íedezeti íeltételekkeljellemzett beszerzési szándékaink fantom cegekkel való felesleges és eredménytelen tárgyalásokon, netán szerződés-elókészítéseken veszítsenek
értékesidőt, bukjanak el.

Irhetséges szállítóinkkal szemben a jogi azonosíthatóság, a törvényes múködés feltételekénta társaságok és az egyéni vállalkozók működésérevonatkozó törvénl szabályozás betartását tekintjük, ígl többek
lözöft:
cégbírósági bejeryzés, a hatályos szabályozásnak megfelelóen rneghatározott tevékenységi körrel;
-

- az általunk igényelt termék vagy szolgáltatrás nyujtását biztosító,
engedélyezett tevékenlnégikör megléte;
-

létező telephely , égvezetéqszewezet, kommunikációs lehetóség.

A pénzüryi, gazdasági alkalmasságot

a

pénzügyi, számüte[ törvény,

a mindénkori adójogszabályok, a közbeszerzési törvény e tárg5ní előírásai, a csódről és felszámolásról sóló törvények előírásai alapján üzsgál-

juk, aminek alapjai:

- a szállító pénzű gyi he|yzetét, hitelképességéti gazo|ő pénzinhézeti

igazolások, elemzések;
- a mérleg, mérlegkivonat, üzleti terv;
-

köztartozás mentesség.

A következó három §zempont szerinti követelménytámasztás alapjainak ismertetése elótt - ezek a múszaki, minőségi és a sajátos katonai
követelmények - szül<ségesnek tartom tisztdzni a lehetséges három tninő§tési sziní íogalom tartalmót, jelentését.
Alkalmas minősítést kaphat a fenti szempontok szerint az aszállító,
aki máí teljesített szállítás során, ténylegesen leryártott, leszállított ter-
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mék, illetve szolgáltatás nffitás formájában bizonyította az adott feladat_
ra való alkalmasságát.

A kópességet tekintjük meglévőnek és iguoltnak azon szállító ese_
tében, amelyik tényleges terméklegyártással nem, de eszközei, módszerei
bemutatásával, dokumentálásával igazolja, hory rendelkezik az adott termék szállítása, szolgáltatás nyújtása képességével.
Megfelető minósítést annak a szál lítőnak adunk, amelyik
-

valamennyi kóvetelménycsoportba foglalt elváriást teljesíti;

- tényleges alkalmasságát

bizonfitja;

- a kapcsolódó képességekmeglététigazolni tudja.

A műszaki követelmények
nyesül:

csoportj ában két szempontrendszer érvé-

- Vannak különbözó szintű jogszabályokban meghatároz§tt tevékenységek, melyek csak kijelölt hatósági intézmények minósító, tanúsító
okirata, engedélye birtokában végezhetóek. Tehát a szállítónak rendel_
keznie kell adott esetben az ilyen elismeró, engedélyező okmányokkal;
- A műszaki követelmények termékfüggóek, ami következik a termékek sokféleségéből; más múszaki feltételrendszemek kell fennállnia
egy harckocsi gyártás és más feltételrendszernek ery lokátor javítás esetében.

A

műszaki követelmények körében kiemelt jelentőséget tulajdoníeszközök hiteles,
kalibrált, konfirmált állapotának. A vonatkozó követelmények alapja a
mérésügyitörvény, a vonatkozó kormányrendeletek, szabványok.
tunk

a mérésúgyifeltételeknek, műszerezettségnek, az

A minőségi követe|mónyek

részben jogszabályi, részben szabványkövetelmény alapúak. A műszaki követelményeknél már említetthez hasonlóan, jogszabályok és szabványok meghatározott gyártási tevékenységhez előírják kiépített, működő, tanúsítottminőségbiztosítási rendszer
meglétét.Ezekben az esetekben egyértelmű ennek megkövetelése.

t73

Minden más esetben a termék bonyolultsága, veszélyessége,a felhasználó, a hadsereg szempontja szerint értelmezett kritikussága y'gleIem.bevéte lév el köv et elj ük meg:
- a

gyártó

a

termék jellegének megfelelő kiépített, dokumentált, mú-

ködő minóségbiztosítási rendszerrel rendelkezzen;
- a 5lártó nemzeti szabványban, nemzeti katonai szabványban meghatároÁtt, működő, dokumentált, hatósági vagy akkreditált s2ervezet
által tanúsított, Iso 9000 minőségbiztosítási szabványcsalád megfelelő
tagja szerinti rendszert tartson fenn.

A speciáIis katonai kiegészítő követelmónyek körében az állami,
szolgálati, üzleti titok megtartása, megőrzése tárryában, a varyonvédelem tárgyában, a minősített időszakokra vonatkozó gazdasági feladatok,
meghagyások tárgyában kiadott jogszabályi feltételek képezik a követelmények alapját.
Miután ismertettem a követelménytámasztásunk

alapjait, több kér-

dés merülhet [eI:
-

hoi és mikor lehet ezekhez a kóvetelményekhez hozzáj)íni?

- mi a szállítóminősítés eljárása?
- milyen szewezet

végzi?

- milyen tanúsító okiratot ad ki a minősító szervezet?
-

van-e kötségvon zata az e|járásnak?

A r€szleles követelményfüze! ha úgy tetszik, a Maryar Honvédség
Szállítói Követelményei a kidolgo zás zátó szakaszában tart. A dokumentumot a honvédelmi miniszter úr utasítása fogja hatályba |éptetni. A mi.
nősító eljárá§ naryban hasonlít az eryes tanúsító szervezetek minőség_
biztosítási rendszer tanúsító eljárásához.
A minósítő eljárást a Beszerzési Hivatal állományába tartozó gazdasági, műszaki és minőségbiztosítási szakértőkból óIló bizottság folytatja le. A minősítő eljátás díjltzetésellenében történik.

1,I4

A minősító eljárás megállapításától függően, a jelentkező az alkalmasságát, képe,sségétvary megfelelőségét tanűító okiratot kap. Tényleges szállítási szerződés létrejötte ftig gvényében,az elnyerhető cím:
-a

HM által minősített gazdálkodó;

-a

HM hivatalos/minősített szállítója.

Ismételt (2 évenkénti) vizsgálat érvényesítiminden következó periódusra a cím használatának jogo§ultságát.

Minősítésünk alapjául kompklex követelményrendszert állítottunk

össze, melynek csak egy eleme a minőségbiztosítási rendszer megítélése.

Bizunk abban, hogy a megfelelónek bizonyult szállítóinknak adott
tanúsítványunk jelentős cég image növeló tényezőnek fog bizonyulni,
piaci értóke összemérhető lesz a különbiizó, forgalonban l6vő atkal_
massági és minóségbiztosítási rendszeríanúsítrányokkal,
Megúződésem, hogl a szállítókkal szemben tómasztott egséges köv etelmén}rendszer

to§tósát

is

elv einek

alkalmazás a a

cs apatbeszeaések

minős égbb -

iavítja.
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röznEszBRzÉ§ rönvÉtw Ar.K{LMAzÁsA A HM BH
GyAKoRlAKEREsKEDELMI *
^^-fi3xffzrosírÁsI
B

mer Istvónl

Az Országgyúlés az á|lamháztartás kiadásainak ésszerűsítése,a közpénzek felhasználása átláthatóságának és szeles körű nllvános ellenőiiáetóségének megíer€mtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, elfogadta az 1995. éü XL. törvényt, amely 195. november 1-én lépett hatályba.

A törvény

hatálya kiterjed többek között a központi költségvetési
szewezéteke és ezen szervezetek törvény hatálya alá tartoző beszerzéseire. A központi költségvetési szervezetek az árubeszezéseilq ya|amint
építésiberuházásaik és szolgáltátásaik megrendelése során közbcszer_
zés keretében kötelezettek végrchajtani árubeszerzéseiket 10 Mft felet!
építósi beruházásaikat 20 Mft fetet! építésiműszaki terv készitésüket
5 Mft felet! szolgáttatá§ m€rendelésiiü<et 5 Mft feletL

A Kormány vagy a Miniszter által alapított központi kóltségvetési
szervek vonatkozásában a Kormány, a Mini§zter a közbeszerzések központo§ított eljárás keretében történő lefo$atását rendelheti el, meghatározva annak szemétyi á társ/i hatályát, valamint az ajánlatkérésre jogosult szervezetet,
közbeszerzés értékéna beszerzés megkezdésének időpontjában
annak tárgyáért általában kért, illewe kínált - általános forgami adó nél_
kül számított - legmagasabb összegű ellenszolgáltatá§t kell érteni.

A

A közbeszerzést alkalmazni kell az időszakonként visszatérő, határozatlan vagy egy évnélhosszabb időre kötött szerződés alapján megvalósuló beszerzés esetén, ha az egy éwe számított ellenszolgáltatás öszszege eléri az értékhatfut.

1

Dr.BittnerI§tváíalezredesHMBH
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3sz.Beszq7,ésiúr^awezető

Tilos a tönény megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani!

A Honvédelmi Miniszter Z7l1995. (}JK14.) utasításában a Magyar
Honvédség Gazdálkodási Hivatal jogutódjaként a HM háttérintézményeként megalapította 1995. július l-i hatállyal a Honvédelmi Minisztérium Beszevósi Hivataláí
A HM Beszerzési Hivatal önállóan gazdálkodó kdzponti költségve-

tési szervként működik.

A Miniszter

a

HM Beszerzési Hivata|

alaptevékenységekénthatároz-

ta meg:
- a HM é§ fl Ma§/ar Honvédség részérea feladataik ellátásához a
központi gazdálkodás keretében biztositoft termékek és szolgáltatások
beszerzését (közbeszerzését) hazai és külfölü piacokon, beleértve aversenytárryalások (közbeszerzések) kiírását, ajánlatok bekéré§ét, elbííálását, szerződések megkötését és azok érvényesítését.
- a központi gazdálkodás kerttében beszerzére kerülő termékek ós
szolgáltatísok közüI, kizárólagosan a HM BH-n keresztül történhetnek
az importbeszerzése\ az ipari javítások beszerzése, az üzemanyag-beszerzés és minden olyan beszerzés, amely esetében a vonatkozó jogsza-

bályok közbeszerzési eljárást írnak elő.

AHM

Beszerzési Hivatal beszerzéseit 196. január 1{ől teljes körűközbeszerzésről szóló 1995. XL. törvényben rógzítettek alapján végzi, függetlenül attól, hogy jelenleg a Közbeszerzési Törvény (Kbt.) végrehajtási uta§ítása a Honvédelmi Minisztérium ill. a Kormány részéről
nem került kiadásra.
en

a

A HM Beszerzési Hivatal közbeszetzésí e|járásai

az alábbiak

szeint

kerü lt e k sz a ka s zol á s ra :
1.) Közbeszerzés tervezései

2.) Közbeszer zés előkészítése;
3.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása.
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1.) Közbeszerzés tervezése
- Szükségletek elemzése, prioritások meghatározása;
-

Kózbeszerzési eljárrás céljainak megfogalrnazása.

Külső megbízás alapján, a megbízó valamely szü}ségletének közbeszerzés keretében történő kielégítéseérdekébenlefoly,tatandó közbeszerzési eljárás sajátossága, hogy a szükégletek elemzése, prioritások
meghatározása nem az eljárást lefolyató feladataA közbeszerzési eljárás céljainak megfogalnazrásakor az etjárás le_
folytatója c§sk közvetlenül a beszerzéshez kapcsolódó kereskedelmi céIokat hatámzza meg, a megbizó felelő§§ége é§ kötelessége meghaíározni, hogr a beszerzés tárgra milyen ellátási, szolgáltatási feladatok kibiáosítja,
elégítését

A tervezés folyamán

a szükségletek elemzáe után a prioritások
meghatározására döntő hatrást gyakorol a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat, valamint a megvalósulandó közbeszerzés különböző idószakaiban felmerülő pénzszükséglet (támogatás) várható helyzete.

A megbizó csak énényes költségvetési előinányzaí és p,énzügyi fedezet (amely lehet a támogatá§t biztosító írásos garanciavállálása is, a
felmerülő költségek időszakában a fedezet biztosítására) birtokliban adhat megbízást közbeszerzési eljánás lefol1"laíására. A megbízott csak
ezek megléte esetén fogadhatja el a megbíziást, ellenkező esetben e feltételek teljesítéséignem kezdeményezi (kezdemény ezheti) a közbeszerzési eljárás folyamatainak megindítását.
2.) Közbeszerzés előkészítése

A közbeszerzési megbízás vétele után a közbeszerző - továbbiakban
ajánlatkiíró - amennyiben a megbízó nem utalt az eljárás lefolytatásának
módjára, meghatározza az eljárás módját a

Kblben foglaltak szednt.

Annak meghatározása uíál, hogy a közbeszerzési eljárást hogyan
kezdeményezi - részvételifelhívással vagy eryből ajánlatkéréssel - az
ajánlatkérő a Kbt vonatkoá elóírásai, - a törvény mellékletei alapján a
felhívás elkészítéséheza szükséges információkat beg5Éjti a megbízóitól,
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illetve a megbízó útján a beszerzá tárgyának majdani alkalmazójától,
felhasználójától.

Az ajánlati felhívás elkésátése során az ajánlatkérónek úgy kell a
felhívást elkészíteni, hogy az ajánlatból az ajánlattevők anyagi teherbíró
képességére,műszaki felkészültségére,minőségügri rendszeróre a Kbtnek való megfelelóségére egyértelmű választ kapjon.
Nemzetközi gyakorlat, hogy a fenti jellegú kérdéseke a potenciáli§
vállalkoáknak egpészt nflatkozniuk, másrázt állításaikat, ha lehet igazolniuk is kell. Ez utóbbi lehet bankinformáció, mérleg, a cég rendelkezéséreá||ő gépi felszerelések jegyzése, szakmai életrajz, az elmúlt időszakban a cég által folytatott jogviták (elsősorban peres ügyek) dokumentumai, a korábbi megrendelők nflatkozatai, stb.

A potenciális vállalkozók prekvalifikációs nflatkozata nemcsak az
"alkalmas" vállalkoák kiválasztását szolgálja, hanem arra is lehetőséget
teremt, hory szerződés szegés esetén javítsa a megrendeló vitapozírióját:
a valótlan vállalkozói nyilatkozat alkalmat ad a megtévesztá jogköver
kezményeinek az alkalmaz ására.

3.) Közbeszerzési eljárás lefol5tatása

Ajánlai felhívós

Az

ajánlati felhívás nem szerződéskötési nflatkozat. A kiíró nem
köteles az ajánlattételi felhívás alapján feltétlenül szeruődést kötni. A
felhívásra tett ajánlatokat kötéles megvixgálni, értékelni,a bennük lévó
üzleti titkot megtartani, stb.

Az ajánlati felhívás kötelező tartalma
a.) a szolgáltatás pontos meghatározása, ide értve annak műszaki,
kereskedelmi jogi feltételeit is;
b.) a teljesítéshelye és legkésőbbi határideje;
c.) az ellenszolgáltatással kapcsolatok kikötések és feltételek;
d.) az ajánlatok benyújtására, felbontási helyére és idejére, valamint
az elbírálásra vonatkozó időpontok és szempontok.
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Gyakorlati tanácsok az ajánlati felhívásbnn közölt feltételek és ki_
kötó§ek tartalDára vonatkozóan
- organizációs szempontok, a különleges

körülmények meghatáro-

zása,
- garancia (1ótáIlás) vállalás feltételei,
- bontásból kikerűlő, még hasznosítható anyagok, szerkezetek beépítése,illewe más módon való felhasználása,

- korszerú, illetve egyébként energiatakarékos kivitelezési, illewe
üzemeltetési technológiák igénye, környezetvédelmi feltételek megfogalmazása,
- a tewezÉs íázisában való közreműködés feltételei és igénye,
- a szerkezet megjelölése (a technológia megjelölése),
-

az ajánlatadás feltétele a részletes dokumentáció

díjazás (alkalman-

ként: letét) ellenében való megvétele,
- a részletes dokumentáció

megvételének további feltételei,

- a győztes vállalkozó a szükséges további tervezést a megrendelő
által megjelölt teruezővel, és az á|tala közölt díjazás ellenében tartozik
elvégezni,
- a

törvényest meghaladó késedelem, iiletve hibás teljesítéskötbére-

zése, mértéke,
- a pénzügyi ütemezés (teljesítmények pénzügyi szakaszolása),

- a részletes felvilágosítást

nyijtó személy neve, címe,

- versenytárg5lalási felhívás által felvetett vállalkozói kérdésektiszíázá§áía íaítandó un. konferencia helye és ideje,

- a válla|kozási forma (fővállalkozás, vállalkozás stb.),

- a minőség besorolásra vonatkozó igény (általában elvárás az első

osztályú teljesítés),
- ajánlatot csak valamely sajátos feltételnek megfelelő gazdálkodó
szewezetek (pl.: kivitelezők) tehetnek,
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- a munkateíület Iendelkezésre bocsátásának időpontja (esetenként
szakaszos rendelkezésre bocsátás),

- vagyon-, személy-, vagy felelósségbiztosítási oltalom iránti igény,
stb.

A részletes dokumentáció fogalma és tartalma
A g/flkorlatbsn célszerú,ha a kiíró keűébontja az ajánlattevőknek
szánt információkat. Ugyanis bonyolultabb kiírás esetén a felhívás nem
tartalmazhatja az összes szükséges adatokat. Ezek olyan tömegűek lehetnek, aminek az elóírt formában való megjelentetése gyakorlatilag kiütelezhetetlen, de ugyanakkor szüI§égtelen is, mert valamennf részlet
pontos körülhatárolt megismerése csak az adott feladat iránt valóban
órdeklődő vállalkozó számára fontos. Ezeket a "részletes dokumentáció&" formájában bocsáthatja akiiró az ajánlattevó rendelkezésre.
Ebben az esetben természetesen már a közölt felhívásban meg kell
jelólni a dokumentáció beszerzésének helyet és egyéb feltételeit is. Az
információ kettébontása lehetővé teszi, hos/ az ajánlati felhívásban a
kiíró csak azokat az információkat közólje, amelyek annak elbírálásához szükségesel hory érdemes e nagrobb munkát fordítani a rószletes
dokumentáció beható tanulmányozására, az ajánlat kidolgozására.

Az ajánlati felhívásnak azonban

nem feltétele és követelménye a
részleteiben kidolgozott, komplett műszaki tervdokumentáció rendelkezésre bocsátása. Ez a ré§zletes terv uryanis a megvalósítás telje§íté§e során alkalmazandó szeíkezetet, technikát és technológiát már eleve meg_
haíátozza. Adoít esetben pedig célszerű lehet a műszaki tervezési munka, a különböző megoldási lehetőségek, a szerkezetek, a technológiák
versenyeztetése is. Ilyenkor az igény körülhatárolására elegendő lehet
egy vázlalrajz, egy alaprajz vary valamilyen funkcióbeli elrendezésre utaló műszaki ábra is, ha ezt kiegészíti egy szalszerű, pontos, részletes műszaki szöveges leírás. Ebben az elvárt teljesítésminőségi és mennlségi
vonatkozásait is célszerű közölni.

Elterledt üzleti szokás szerint a kíró részletes dokumentációt ryakran bizonyos ellenértékfejében bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
Az ellenértékösszege a hazai gyakorlatban tág határok között változik,
a beruházási versenytárgyalások körében ismerűnk példát 10 ezer, illetve
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200 ezer forint összeg igényléséről.Az ellenértékmegjelölését a vonatkozó jogszabály is akceptálja. Igy a részletes doklmentáció "árunak" tekinthető, bár meg|egyzendő, hogy általában nem te§es ellenértéket,hanem inkább költségtéíítéstíizelnek az ajánlattevók.

Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontok meghatározása

Az ajánlatok benyújtási idejére vonatkozőan az az általános szem,
pont, hog] a megfelelő színvonalúajánlatok kidolgozásához szükséges
idótartam kellőképpen hosszú leg}en, de ugyanakkor ne késleltesse indokolatlan mértékben a megrendelői projekt megvalósítását, és összhangban leryen a Kbt-ben a különböző eljárások során alkalmazható határidókkel, annak függvényében, hogy normál vagy ryorsított eljárrás keretében kerül meghirdetésre,
A megrendelőnek, illetve a kiírónak a versenyeztetés teljes időhorizontjín az egyes munkafázisok összefúggéseit ülágosan és tisztán kell
látnia. A gyakorlatban aZ időtartammal kapcsolatosan jelentkező esetle-

ges feszültségeket úgy lehet célszerűen feloldnai, hogy a kiírás előkészító
szakaszában az előminősítési eljárást is lebonyolítják. Aklíró így kétszeresen is jól jdr: egyrészt eleve megrostálja a jelentkezőket, másrészt
ugyanakkor kellő idő marad az ajánlatok benyújtására, majd a későbbi-

ekben a kiértékelsükre is.

Az ajánlat kötel€zó

tartalma

Az ajánlatra vonatkozó külföldi

és nemzetközi szabályok á|talában
rögzítil! hogy ki, milyen tartalommal és formában jogosult ajánlatot ten_
ni, továbbá azt is, miként alakul a felek jogviszonya, ha az ajánlattevői
ajánlat tévedést(pl.: elírást) tartalmaz, vagy ha a meghirdetettől többékevésbéeltérő szolgáltatásra vonatkozik, illewe, hogy mi a teendő, ha az
ajánlattevő ery-két részletet illetően az ajánlati felhívásban foglaltaktól
eltérő ajánlatot tesz.

Ajánlatot csak a kiíró álta| meghatározott formában és tartalommal lehel tenni, a hiányos ós eltérő ajánlatok nem vehetők figyelenbe.
Átalában elmondható, hory az alakiságoknak nagy jelentőséget tulajdovonja manítanak, ezek sérelme rendszerint az qánlat énénylelenségét
ga után.
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Az ajánlattevő ajánlatának

t arta

lmamia kell részlete s nyiJatkozatát

:

a.) az ajánlati felhívrás tételeire;

b.) a szolgáltatás megvalósítására;
c.) az igényelt ellenszolgáltatás összegére, módjára.

Abiztosíték kikötésekor az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékota kiíró rendelkezésére bocsátotta.
Az ajánlaíban, az ajánlati felhívásban felvetett valamennyi kérdés-

re reagálni kell, mindarra amit a kiíró az ajánlati felhívásban megielölt.

Az ajánlatban megkell jelólni az igényelt ellenszolgálatatás összegét.
Az ellenszolgáltatás (ár, dd) összege közlésének határozottnak kell lenni,
ez azonban nem jelenti, hogy csak egy konkrét számszerű összeget lehetne megjelölni. Ugyanis azt az ár-(díj) közlést is határozottnak kell tekinteni, amely oly módon jelöli meg az ár kialakítása szempontjából jelentőséggel bíró ár-(költség-) tényezőket, ho5l azok alapján az ellenszolgáltatás ö§szege kiszámítható.

Az

ajánlat, mint minden szerződés létrehozására iránlr.rló

nllatko-

zat, számos olyan adatot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra kerülése
sértené az ajánlattevó üzleti érdekeit. EzÉrt az aján|attevó az aján|atá-

ban közölt egles adatok nflvánosságra hozatalit megtilthatja. Ez a
tilalom vonatkozhat üzleti titoka, újszerű elgondolásra, technológiára
vagy munkaszervezési megoldásra, stb.

Azonban az ajánlattevő a nevéne\ az általa igényelt ellenszolgálta-

tísnak és a felajárlott teljesítésihatáridónek a nyilvánosságra hozatalát nen tilthatja m€, §ót a Kbt al8pján az ajánlatok bontásakor ismertetni kell.
A Kbt a verseny tisztaságát és a versenysemlegesség tiszteletben tartását bizto§ítja. Hasonló célt szolgál az azelőírás is, amely alapján az aján_
latokat zártan kell benyijtani és fel kell tüntetni az adott ajánlati felhí-

vá§ra utaló jelzést.
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Az ajánlati kötött§ég
Aki szerződés köteles ajánlatot tesz, ajánlatához kóWe marad. Ajánlati kötöttségének (amit újabban helytelenül sábanállási határidónek is
neveznek) tartalma alatt a mrásik fél jogosult egyszerű elfogadó nyilatkozatta| a szerződést létrehozni, ez idó alatt az ajánlatt€vő az ajánlatától
nem léphet vissza, azt nem módosíthatja.
Közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő az ajánlatához a kiíró által
- az aJán|altételíe vonatkoá felhívásban - közcllt elbírálási időpontot követő 30 napig kötve marad, kivéve, ha a kiíró az elbírálás időpontjában
valamelfk ajánlattevóvel szerződést kötött vagy közölte, hogy egyik
ajánlattevővel sem kíván szetződést kötni. Az ajánlati kötöttség kezdő
időpontját külön nem kellett meghatározni, mivel ezt a kérdésta Ptk.
szabályai egyértelmúen rendezik az ajánlati kötöttség akkor kezdódik,
amikor az ajánlat a kiíróhoz megérkezik.
A közbeszerzési eljárás eredményének ismerteté§€
Szabályozási elvelg szempontok

és célok

Az ajánlatok bontása é§ a törvényben meghatározott körű adatainak
ismertetése olyan alkalorn a közbeszerzés folyamatban, amikor az összes
ajánlattevó találkozhat es/mással és a kiíróval. Ekkor ismerhetik rneg
egymás ajánlatait , szeh7léletesen leírya., ekkor teszik ki akártyáikat az aszlalra, s ez az az alkalom, amikor legálisan leshetnek bele egymás kártyá_
iba,

Az ismertetés nyilvánossága, mint a nyilvánosság általában, alkalmat
nyújt arra is, hory felismerhessék és megakadályozhassák az esetleges
összejátszá§t a kiíró és eryes ajánlattevók között.
Ilyen és hasonló megfontolrások alapján világ§zerte arra törekednek,
hory a nyilvános közbeszerzésre benyújtott ajánlatok i§merteté§ét teljesen nflvánosan teryék, azon bárki részt vehessen. Az ajánlatok ismertetése valóságos társadalmi, társasági esemény, amiről a sajtó is rendszeresen beszámol. Más a helyzet a meghívásos tárryalásos eljárás során,
ezeken csak a meghívott ajánlattevők és az ügyben érdekelt állami szervek képüselői vehetnek részt,
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Az ajánlatok bontása, ismertetése

és értelmezése

Az ajánlatok felbontására meg kell hívni az ajánlattevóket és ismertetni kell nevüket, székhelyiiket, valamint az ajánlat ellenszolgá|tatásának ö§szegét. A bontási eljárásról jegyzőköny/et kell vezetni.
Az eljárás dokumentáldsa, az ajánlatok éruénYelenségénekesetei

Akíírő az ajánlatok felbontása után köteles megállapítani, hogy az

ajánlatok közül melyek érvénytelenek. A Kbt szerint
lat, ha:

érv énytelen az

aján,

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, amelyik nem jogosuslt részt venni
az ajánlattetelen, (Kbt. 46 § .);
- az ajánlat benyújtására meghatározott határidó eltelte után nyújtották be;
- a

biztosítékotaz ajánlattevő nem bocsátotta

- nem

a

kiíró rendelkezésére;

felel meg az ajánlati felhívás feltételeinek.

Az ajánlat felbonírása nélkül i§ eg/értelmú, hogy az ajánlat énénytelen, ha azt a hatíridő utrán nyújtottrák be, ilyenkor nem feltétlenül
szükéges az ajánlat felbontása.

Az éwénytelenajánlatot tevók

a közbeszerzési eljárás további sza-

kaszában nem vehetnek részt.

Az

aj

ánlatok

e

lbíráló s a

Az ajánlatok elbír álására bíráló bizottságot kell kijelölni.
Az ajánlatok elbírálása
születeket igényel.

a

kiíró részéről gondos felkészülést és előké-

Elsősorban azt kell felismemie, hogl
- az ajánlati felhívás elkészítése;
- a bírálat

feltételeinek meghatározása, és
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- a közbeszerzé§i eljárás vegeredményére vonatkozó végső döntés
meghozatala egymással szorosan összefüggő széwálaszthatatlan munkafolyamatot alkotnak. A kiírási követelmény dokumentum tartalma meghatározza, hogy milyen is lesz az értékelésés a döntóshozatal,

Az

elbírálás során célszerúszakértőt (szakértőket) foglalkoztatni s
ekkor kell elvégezni a szükséges egyeztetéseket, például a hatóságokkal,

közművekkel, pénzintézetekkel, stb.

A közbeszerzési eljárás birálati szakasában valamilyen ajánlatértékelé§i módsz€r alkalmazása nélkülözhetetlen. Az értékelésés össze_
vetés elófeltétele , bogl az ajánlatok egyérteiműen meghatározottak és
egyáltalán összehasonlíthatók legyenek. Ezze| magyarázható, hogy a
Kbl alapelvként rögzíti, hogy mind az ajánlati felhívást, mind az alánlaúgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye az ajánlatok
tok felépítését
és úgy egészében nint részleteiben való összehaelemzését
mélyreható
sonlítását.

A különféle éttéke|ő rendszerek kózös vonása, hogy elóre meghatározott éítékelőkitériumokat állítanak fel á az aj ánlatok értékelésekor az ajánlatok ezekhez mért megfelelősségét üzsgálják. A kritériumok
egy részétszabványok, illetve egyéb építái,műszaki előírások határozzák meg (az ezek:rlek való megfelelés a hatósági engedélyezés minimális
feltétele), míg má sikrészét az ajánlatkérő esetenként szabja meg. A közbeszerzÉsi eljárás lefo$atásának egyik célja, hogy a kiíró igényének lehető legjobban megfelelő termékhez, szolgáltatáshoz jusson, l lehető
legkedvezóbb ár, határidő feltételek mellett. Az azonos igénykielégító
megfelelőséggel rendelkező ajánlatok esetén előnyben kell részesíteni
azt a terméket, szolgáltatást, melynek megfelelőségét fi,iggetlen tanúsító
szerv, kijelölt hatóság vagy akkreditált tanúsító intézmény tanúsította.
|J gyanezt azejfvet kell a szállítók minőségbiztosítási rendszere tekintetében érvényesíteni.Előnyben kell részesíteniazt az ajánlattevő szá|-

lítót, aki kiépített,szabványos minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezilq; több szállító egyezősége esetén azt, akinek szabványos minőségbiztosítási rendszerét fűggetlen tanúsító szerv, kijelölt hatóság vagy akkreditált tanísító' intézmény tanúsította.

Az értékelő rendszerek további közös vonása, hory az emiített kri_
tériumokat pontozzák, a pontokat súlyuk szerint összegzik.
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Az elbírálás szab ályozása
Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdésektisztázása szükséges, a kiíró az ajánlattevőktől felülágosítást kérhet.

Mindenekelőtt ezen a helyen is még e5,szer hangsúlyozni kell azt,
hogy a szabályozás nem a felek tdrglalásait engedi meg hanem azt, hogl
bbonyos kérdésekben a kiíró informáIódjon az ajánlaftevőktőI. Az infoimálódás azonban nem irányulhat arra, bogy módosítsák az ajánlatokat
abban az értelemben, hogy az ajánlat egyes kikötéseit megváltoztassák,
üsszavonják vagy új kikötésekkel kiegészítsék.Az informálódás mind az

ajánlatra, mind az ajánlattevő személyére, annak gazdasági, pénzüryi,
múködési feltételeire, illeWe az elnyerni kívánt szerződóssel bármilyen
tekintetben összefüggó eryób kérdésreirányulhat. Mindezek az ajánlatok elbírálása szempontjából jelentőséggel bírhatnak.

A kiínó döntéseinek |ehetősegei
A kiírót íekételnéIkiili szenődéskötési kötelezethég nem terheli. Ez azt
jelenti, hogy szabadon választhatja meg a kiírrást kielégítő melyik ajánlatot fogadja el, kivel köt szerződést. A kiíró az ajánlatok elbírálásánál nyilván a számára leggazdaságosabb, legelőnyösebb ajánlatot részesítielőnyben.
Ez azt jelenti, hory nemcsak a kért ellenszolgáltatás összegszerűségét és a felajánlott teljesítésihatáridőt üzsgálja, hanem a szolgáltatás
minőségét és mű§zaki, tervezái, technológiai mutatót is.

A kiíró döntése lehet:
-

valamellk ajánlattevő ajánlatát elfogadja;

- valamennf ajánlatot elutasítja és a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minósíti;
-

valamelyik (vagy több) ajánlatot további 30 napig üzsgál.

(Áz ajánlatok elbírálását jegzőkönyvben

kll

rögzíteni.)
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A nflvános eredményhirdetés
A döníés kihirdetésére az ajánlattevőkei meg keII hivni, A kihirdenem lévő ajánlattevőket a döntésről ha|adéktalanul írásban
órtesíteni kell. Az gredményhirdetés nflvánossága a közbeszerzési eljárás tisztaságát szolgálja.
tésen jel€n

Az eredményhhdetés eseményeit jegzókönyvben kell rögzítení
Az ajánlatok más célúfelhasználásáró|
A kiíro az ajánlatokat kiáróIag az elbírálásra használhatja fel. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felhasznál ás egedüli jogos jogcíme: az
elbírálás, illetve, de értelemszerúenc§ak a nyertes ajánlatot illetően, a
szerződés létrejötte- Minden má§ felhasználás joge|lenes, ami azonban
orvosolható, mégpedig azáJrtal', hog a felhasználásról, annak módjáról,
tartalmáról, díjáról és egyéb feltételeiról a kiíró köteles az érintett ajánlattevővel külön megállapodni.

Felhasznált irodalon:
1.) 1995. évi XL törvény a közbeszerzésekről;

a

töwényt az Ország-

gyilés 1995. május 9-ei ülésnapján fogadta el.
2.)

1995.
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A Honvédelmi Miniszter

26lL995.

(HK

14.) utasítás, Budapest,

rölrsÉcxruÉlő,csopoRTos pprxÉszírÉsez
Iso 90oo KoMpATIBILIs MNósÉcnzrosírÁsl

RENDsZEREKRE e xrsvÁr,r.errozÁsor nÉszÉnn
Füredi LószlóL

Minőségbbtosítás: (quality assurance)

A minőségrendszermz belüt alkalmazott

és szük-

ség eset&t igazolt minden teruezett és rend,szeres
tevékenységame Iy megfelelő bbtosítékot hiv a-

tou nyijtani atra, hogl, az egtség' teljesíti a min

ő s égköv

e te

lmény e ke t,*

MSZ EN ISo 8402T (1995-10)
A Katonai Logisztikai folyóiratot rendszeresen olvasóknak talán feltűnhet, ho§l 1994-ben, 1995-ben és 196-ban is foglalkomm ezze| a temával. Megítélé§em szerint országosan, de a Maryar Honvédség vonal
kozásában figyelmet érdemel a kisvállalkozások minő§égbiztosítá§i rendszerének alakulása.
Felvetódik
-

a kérdés,hory miért?, csa k címszavakban utalok rá:

A Katonai Szállítói Rendszer (KSZR) szabályozása várhatóan rö-

vid időn belül bekövetkezik;
-

Bevezetésre került a Közbeszerzési Törvény (Kbt.);

-

A kisválla|atokltállalkozások megítéléseaz utóbbi evekben jelen-

tősen változott;
l

2
3

4

Füíedi László nynk.ez.ede§, a Ma8ya. Minóség Táísa§ág munkatáísa
Min6§é8íend§zer: A min&é8biztosítá§ megvaló§ítá§ához szuk§é8es §zervezeti felépítés,eljárások, folyamatok és eróforíá§ok.
E8y§é8: Minden, ami e8yedilet leírható és üzs8álható.
Minó§é8kirvetelméoy€k;

mennyiédleg /va8y

Az e8y§é8 jellemzóire vonatkoá i8ények kifj€zéso, va8y átalakítá§a
me8határozott kóvetelrnényok t§§zes§é8ére, ho8y le-

neíD m€Dnyisé8il€8/

hetóvé vájoa me8való§ítása és ü?lgáata.
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A kisvállalkozások meghatározása
az Európai Uniós normákhoz;
-

-

is

változott, közelít egpe jobban

A hadsereg fenntartásra jutó pénzeszközei egyre zsugorodnak;

- Kialakulnak és alkalmazásra kerülnek a költségkíméló eljárások a
kisvállalkozók rázére, a minőségbiztosítási renszer kialakítására vonat_

koáan.

A kisvállalatok/vállalkozások meghatározá§ával kapcsolato§ néhány gondolat. Magyarországon kisvállalkozásokkal kapcsolatos valamennyi hivatalos adatot jelenleg erős fenntartással kell kezelni - hívják
fel a figyelmet a szakértők -, mivel a maryar statisztikai és pénzüg5ri nyilvántartásban nem jött létre a kis- és kózépvállalkozások megfigyelésére
alkalmas informá ciős rcndszeí.A zavar elóször is a definició körül van: mi
számít kicsinek, közepesnek, nagynak? Korábban az Európai Unióban
használt normából csak a létszámot vettük át. Ez most változott.
Áz Europai Unió (EU) ajánlása szeint egl vállalkozás akkor tekinthető kőzepes mérstilnek9 ha a foglalkoztatottak száma 50 és.250 közötti
és az eves forgalom nem haladja meg a 40 millió ECU-I, a kisvállalkozás
I<ritéiuma a maximum 50 fó és a legfeljebb 7 millió ECU-s foryalom, míg
d mikmvállalkozás létszáma nqn érheti el a 10 főt. Maglarországon az
Ipai és Kereskedelmi Minisztéium és a Központi Statisztikai Hivatal
( KSH) szakértői nemré§ben abban egteztek meg hogl a foglalkoztatottak
számát tekintve átveszik az Eu-ltritéiumokat, de az értékmutatókat a magarorszúgi váIlalkozások teljesítóképességéhezszabva alacsonyabb szinten rógzítik; eszeint a kisvállalkozás éves nettó árbevétele évi legfeljebb
500 millió foint, a középvállalkozás pedig 2, 5 milliárd, efölött nagúllalatről van szó.
A definícióban való megállapodás uryanakkor nem jelenti azt, hogy
a statisztika valóban méret szerint kóvetni és bontani tudja a kis- és középvállalkozók gazdasági teljesítményet, egymáshoz és a nemzetgazd,aság egészéhezüszonyított arányait, legfeljebb - inkább naryobb, mint
kisebb hibahatárral - becsülni képes azokat.

A kisvállalkozások megitélése az elmúlt évek alatt pontosodott, a

foglalkoztatottak száma szerint meghatározÁ (lásd: táblázatot), mert a
foglalkoztatottaknak mintegy 97 Vo-a a a mikró- és kisvállalatoknál dolgozik.
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A regisztrált vállalkozások megoszlása

a foglalkoztatottak

száma szerint / 1995. december /

Az ipari termelés l0,7?o-ár á|líLják elő

a

kisvállalátok.

/lásd: az óbra,/.

Az ipari termelés mego§zlása vállalati
méretkategóriánként
1995-ben
5l - től

50 főDél keves€bb

300 fő felett

300 fóig

ITVG

Felvetődik a kérdés,hory a foglalkoztatottak száma és az ipari termelés megoszlása miért ilyen? Elősór is megállapítható, hory a kisvállalkozók eg5l része a szolgáltatás területén tevékenykedik, másrészről a
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termelékenység, a technikai színvonal, vagyis
nagyobb szervezeteknél valósul meg.

a hatékonyság

jelenleg is a

Megállapításaimat jól igazolja a GDP-termelés vállalati méretkategóránkénti bemutatása, illetve igazolható, hogy az Európai Uniós normákhoz közeledünk és struktúra változásunk jó irányba halad.

Az EU-b9n

Magyarországon
(,!

(í ggo.ben)

ggil_ben)

mikrovállalkozás

ki§vállalkozás
középvállalkozás
nagyvállalat
Fo.rás: A kormány kis- és középvállalkozás-íejlesztési koncepcióia

A

G DP-termelé s vóIlalati méretkategóiónként

Az általános helyzetkép bemutatása után kitérnéka költségkímélő
csoportos felkészítésrea kisvállalkozások vonatkozásában. Hangsűyozni szeretném, hogy a kózölt adatokvalósak 1996-évben, itt elsősorban a
költségadatokra utalnélc
Ma már Magnrorszógon 400 köül van azoknak a cégeknek a száma,
akik minősített ISo 9000 kompatibilitású minőségliaosítdsi rendszerrel

rendelkeznek Talán több ezerre becsülhetó azoknak a szervezeteknek a
száma, akik ISO 9000-t szeretnének maguk részérebevezeííetni és azt

minősíttetni.

Mi az oka annak, hogy ezeknek a szewezeteknek a zime csak "ólmodik" azISO 9ffi-ről? Két komoly tényezó befolyásolja őket.
Az egik a MIuég a másik pedig a project esetleges áfutási ideje.
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Közismert tény az, hogy egy, egy földrajzi területen dolgozó, egy te_
vékenységi kört folytató szervezet ISO 9000 kompatibilis minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásáért a tanácsadók manapság 2-4 millió
forint körüli munkadíjat számolnak fel. Ehhez mé ghozzákell tenni az
illetó rendszer minősítésének költségeit, Egy fenti jellegű cég minősítésére egy nemzetközi minősítőház, költségeivel együtt 1,3 millió foriDt
körüli összeget sz ám|áz. Ilyen kölxégek mellex nem meglepő, hogl sokan
halogatjákminőséqbiztosítási rendszerük kifejlesztését mindaddig amígtehetik Sajlos ezekvégil ráébrednek arra, hogy már minden túl késő, és
csak tehetetlenül tudják figyelni költségvetésük, tevékenységikörük (piacuk) kivédhetetlen zsugorodását.
Maryarországon elterjedt benyomás az, hory egy minőségbiztosítási
rendszer kifejlesztésének, beiktatásánakés minősíté sének az átfutási ideje másfel, két ev. Ez egy tévhit. A csoportos felkészítéstalkalmazó minőségügyi tanácsadó iroda üryfelei 6-8 hónap alatt jutnak el a minósítésükig, ütemes, célratöró, §Zervezetorientációs munka eredményeként.

Van lehetséges alternetív út a költségek kérdésébenis. Ez a megoldás ajánlott a kisvállalkozók részére. Ez a megoldás azílgynevezett"c§oportos felkeszítél'.Ezt a megoldást a Maryar Minősé gTársasághozzáférhetővé teszi a kisvállalkozók részére.

kiválaszott, hasonló jellegű szervezet eg]§zerre, egymással párhuzamosan, csoportosan készül
fel a tanácsadók vezetése, irányítása és általuk végzett oktatás alatt az
ISO 9000-es minősítésre. Ez tíz alkalommal, háromhetenként történő,
egésznapos ósszejövetel (30 hét) alatt folyik, Természetesen minden
összejóvetel magyar nyelven történik.

A csoportos felkészítésabból áll,

ho gy 10-12

Minden találkozás alkalmával a résztvevő cégek képviselói friss elméleti oktatásban részesülnek. " Házi feladatot' is kapnak, melynek kivi.
telezése folytán apránként megalkotják saját minőségbiztosítási rendszerüket. Ezeket a feladatokat meg kell csinálniuk szervezetüknél a kö_
vetkezó összejövetelig,
Aházi feladatok megoldásához (kivitelezéséhez) elméleti és gyakorlati útmutatástis kapnak, amelynek felhasználásával a feladatok könnyen
megoldhatóak. E mellett minden összejövetelkor a korábbi alkalommal
feladottházi feladat megvitatásra kerül, hogy eg5nnás problémáinak meg-
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tárgyalásán keresztül a résztvevők képesek leryenek rendszerük kialakítására és beiktatására.

Minden összejövetel alkalmával az aktuális témakörhöz csatlakozóan segédanyagot is kapnak a résztvevők, amely fokozottan elősegíti mun-

kájukat. Ahogy a csoporto§ felkészítéshalad, a résztvevők mintákat is
kapnak mindazoknak a minőségügyi dokumentumoknak (minőségügyi
kézikönyv, minóségbizto§ítási eljárásköteg minta, valamint kűlönbözó
pro-forma és egléb dokumentumok) megalkotásához, amelyek elkerülhetetlenek a minőségbiztosítási rendszerük sikeres kialaKtásához és múködtetéséhez.

Az összejöveteleken átadásra kerülő anyag megfelelő ahhoz, hogy
egy résztvevő ég hiánytalanul sikert érjen el. Ennek ellenére előfordulhat, hory ery részwevő cég a saját forrásainak hiányosságai miatt további segítséget vagy támogatást igényel. Az ilyen igényt a tanác§adók ki
tudják elégítenia c§oportos felkészíté§enkívül.
Noha minden segédanyag (és az abból kifejlesztett minőségbiztosítási rendszer') szenői joga a tanácsadólotál marad, a részwevő irúézmények felhatalmazást kapnak az íg5l kifejlesztett rendszerük saját célúfelhasznánálására, üzemeltetésére és továbbfejlesztésére.

A csoportos felkészítésalatt a részwevó szervezetek képviselőit a
tanácsadík kiképzik belső auditomak is, és ugyancsak megtanítják őket
a minóségbiztosítási rendszerük eredményes használatára és működtetésére.
Az alkalmazotí c§oportos fe|ké§zítésimód§zer kezelni tudja annak
eshetóségót is, hogl a résztvevók között lehetnek olyan vál|alkoáso\
melyek egnnással kereskedelmi versenyben állnak Ezért a problémák
megvitatása úry történil hory az üzl€ti titoktartás órdekei ne sérüljenek Továbbá, a csoportos felkészítésidőtartama alatt a probléma megválaszolás és segítéscéljával a felkés zítéstvezető tanáaadők"foró drót" ot biztosítanak a ré§ztvevőknek. A résztvevők így elfaxolhatják kérdéseiket a tanácsadóknak, amelyekre a következő nap választ is kapnak.

A csoportos felkószítés kb. hét hónapig la;rt. Ezalatt a résztvevők
elkészítik (a tanácsadók irányítása, eryüttműkódese és ellenőrzése alatt)
az ISO 9000 kompatibilis minóségbiztosítiási rendszerüket. Ezt követően
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a tanácsadók átvizsgálják (auditálják) a résztvevő cégek minőségbiztosí-

tási rendszereit és azok beiktatását.

Ugyancsak elvégzlk az esetlegesen szükséges módosításokat is, A
tanácsadók a felkészítéskeretén belül lefordítják angol nyelvre a minósítéshez szükéges dokumentációt, lgyanÁ egy későbbi kiválasztandó bit
minősítőhdz ha1tja majd végre a minósítéseket.
Ezután következhet a résztvevő cégek egyedi előauditja és végminősítése,amelyek a csoportos felkészítésnekaz utolsó feltétlen elemei. Ha
a minősítés folyamata, esetlege§en íendszerhiányosságra mutatna rá, azt
a tanácsadók orvosolják a programon belül.

A csoportos

felkészítéshatalmas előnye, annak költségkíméló mivolta. Könnyen felismerhető, hogl milyen lehetőségek nyíln ak a "re§e"
költségek korlátozására. A munka nagy részétaz ana felkészítettrésztvevők interaktívan végzik el. A költségek függnek azonban a résztvevó
cégek méretétől is, Hozzávetőlegesen ötven alkalmazott lótszámig, az
egt résztvevó cégre eső eglségár (bec§űlt Dasr§ágr€nd) az 1,3 nillió forint körüli költség környezetbé esik, Ebbe a látványosan költségcsökkentő (komplex) szolgáltatásba már bele van kalkulálva a felkészítést
követő minósítés költsége is egy nemzetközi minisítőházzal| Ha a résztvevők között van olyan intézmény,amely több telephellyel működik vary
magasabb a munkatársainak létszáma, a rájuk eső költségeket minimálisan (az auditálási és minősítési költségek növekedése miatt), egyedi kalkuláció alapján kell majd növelni.

Az elmondotta\ horyan hatnak ki a Magyar Honvédség beszerzésére? A Közbeszerzési Törvény és a KSZR megköveteli a magasszintű
minőségi követelmények teljesítését.Ezt még alátámasztja az a tény is,
hogy a költségvetés egyre kevesebb pénzt - reá|értékben - biztosít az ellátásra a Maryar Honvéds ég részére. Tehát a honvédségszállítóinak el
kell érniük, hogy működésképes minőségbiztosítási rendszeriik leryen,
azaz feleljenek meg az ISO 9000 szabván}torozat valamelyik elemének
és a KSZR speciális követelményeinek Arra is fel kcll készülni, hogl a
száIlítók egre inkább kis szenezetek leszneN ezek tanúsítására szolgil az
elmondott
szer,

m

A Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatalának

a beszállítói

vag5l majdani beszállítói felé eryre inkább tudatosítani kell az elváráso-
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kat. Nyugodt szíwel fel lehet hívni a figyelmet, hogy állandóan vannak
pályázatok, melyek elnyerése csökkentheti ezeket az eínlítettfelmerülő
kő|tségeket. Itt jeyem rne& hog/ a Maglar VállalkozásfejlesztésiAlapítvóny (MVA) 1991-95- között az Európai Unió PllARE-programjától 60
milliós ECU-I, a költségveté§tól pedig 6 milliárd fointot kapott a mag)ar

kísvállalkozási szelaor fejlesztésére
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A KAToNAI mruősÉcücy IIELyzETE e rönrrryezó
onszÁcoxneN
n.nÉsz
Lakatos Istvdn, La*uos Lószlóné|

Minőségbiztosítás a Cseh Köztársaság Honvédelni Mini§áóriumában

A Cseh Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma minóségbiztosítási

rend§zert építettki abból a cé|ból, hogy a Cseh Köztársaság Hadserege
szükségleteire be§zerzett berendezk, alyag, szn|gáltatás feleljen meg a
rájuk vonatkozó szerződéses minőségi követelmónyeknek és megbízhatósági paramétereknek. A minőségbiztosítási rendszer múködteté§e, illetve állandó továbbfejlesztése érdekében a Cseh Köztársaság Védelmi
Minisztériumán belül létrehozták a Nemzeti Védelmi Minő§égbizto§ítá-

si Hivatalt.

MIERTVAN A 1SEH KÖZLíRSA*íc aoltvÉontat
MINISZTÉRIUMÍNAK SALÁT MINÓSÉGBIZTOSÍTÁSI
RENDSZERE?

Sok indok közűl a legfonto§abbak
- a Cxeh Köztársaság Hadserege átszervezés alatt áll, amelyhez megbízható, magas minóségű katonai berendezésekre és anyagokra van szük_

ség;

- a hadsereg számára szükséges felszerelés és anyag nary része korszerú és műszakilag igényes termék, Osszehasonlítva a piacon jelenleg
hozzáí&hető termékekkel a tervezésük, fejlesztésük, ryártásuk és alkal-

1

Lakalo§ István íDk.alezr€de§ HM BH Kere§kedelrni l8azgaló§á8,
HM BH RTo o§áályvezetó helyette§

bkato§ Lá§zlóné mk. alezí€de§
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mazásuk sokkal naryobb kihívást jelent
vetelmények miatt;

a

rájukvonatkozó magasabb kö-

- a hadfelszerelések és anyagok eltérő alkalmazási körúlményei;
- az aíény,Ilogya minőségbiztosítási rendszer megkönnyíti a termék
minóségi és megbízhatósági paramétereinek jaűtását, csökkenti az üzemeltetési költségeket és ily módon csökkenti a beszerzési költségeket.

A minőségbiztosítási rendszer fő élja az, hogy megteíemtse a bizalmat a beszerzésre kerüló termékek szállítói iránt. A minóségbiztosítási
rendszer jelenti a fő csatlakozási pontot a Cseh Köztársaság fegyveres
erői és a védelmi ipara között. Egyedülálló lehetőséget jelent a szállítókkal való eryüttműködésre a csúcsminőségü és megbízható termékek biztosításában, és ezzel egyidejűleg a védelmi alapok hatékony és jól megfontolt elköltésében.
EbbóI

a

szempöntból,

a

minőségbiztosítási rend§zer tűnik

á

leghaté-

konyabb módszernek a szállítókkal való eryüttműködésre a Cseh Köztársaság hadserege számára történő beszerzéseknél, a minőség és a megbízhatóság elérésében.

A Cseh Köztársaság

katonai minőségbiztosítási rendszerének
szervezeti fe|épitése
VÉDELMI flNISZTER

NauzErr \úDELMí

MlNó§íGBI7,To§ftÁsl
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A

C,seh Köztársaság

Hadseregének logisztikai felüryelője, aki köz-

vetleniiLl a Vezérkar fónökének van alárendelve, felelós a Cseh Köztársaság Hadseregének az ellátásáért a minisztériumon belül. A logisztikai

felügyelőnek van alárendelve az a töízs, amely az önálló osztályokért
vagy ellátmányokért felelós múszakiakMl álL 1996. október 1-től a minőségbiztosítási rendszer bevezetéséértés tovább fejleszté§éértNemzeti
Védelmi Minőségbiztosítási Hivatal igazgatója a felelős.
Nemzeti Védelmi Minóségbiztosítási Hivatal szervezeti felépítése
}fiNÓ§ÉcBIzTosÍTÁsI

rclzclró

Jelenleg a hivatal szeméílzete 193 fő, 80 hivatásos katona és 113
polgári alkalmazott. A hivatal 11 fős parancsnolrságból és 5 területi szervezetből áll l82 alkalmazottal.
1996. végéigáíszervezést hajtanak végre tapasztalataik és a NATO
normáknak való megfelelés alapján. Ennek erednrényeként a paíancsnolság létszámát 20 főre emelik és csökkentik a területi szervezeteik
számát 4-rc, amelyeknek össz|étszáma 167 fő |esz,

A parancsnokság székhelye Prágában van és állonánya fe|elós a következőkért:
- a minó§égbiztosítási programok kidolgozásáért;
- a minóségbiztosítási rendszer kifejlesztéséért;

- egyes beszerzésre kerűlő termékeknél a minőségbiztosítási rendszer alkalmazásáérti
-

minő§égbiztosítási szabványok alkalmazásáért;

- meghatározni a programot és kifejleszteni az eljárásokat a hivatal
tevékenységéhez;
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-

koordinálni a hivatal hosszú távú és operatív tevékenységeit;

napi közvetlen kontrolról gondoskodni a területi parancsnokságok
felett a minőségbiztosítási rendszer érvéryrejuttatá§a terén.
-

Nemzeti Védelmi Minóségbizíosítási Hivatal területi szervezeteinek

felépitése
TERÜLETI SZERVEZET
PARÁNCSNOKÁ

Nemzeti Védelmi Minősépgbiztosítási Hivatalnak 5 területi munka központja van - minőségbiztosítási képüselők állomásoznak
Prágában, Pardubicébenm, Novy Jiciben, Brnoban és Vodochodyban.
Jelenleg

a

A tervezett struktúra

már csak 4 területi szervezetet tartalmaz.

Ezeket a terúleti szervezeteket a terüIeti minő§€biztosítrási képviseló vezeti majd, aki felelős a minőségbiztosítási rendszer érvénlre juttatásáért a hadsereget ellátó gyártóknál/szállítóknál. Ez a minőségbiztosítási képüselő felelős valamennf alárendeltjének tevékenységéért.A
minőségbiztosítási képviselők csop oílJa eg operatív ManagerbóI és közvetlenül alárendelt minőségbbtosítási kepviselők teamjeibőI áll-

A Minóségbiztosítási képüselők teamjei közvetlenül

a szállítók te-

lephelyen, a katonai létesítményeknélállorrrásoznak és ők látják el a minőségbiztosítási feladatokat. Napi kőzvetlen kapcsolatbanvannak a megfelelő szállítói vezeíőségge| (Cseh védelmi iparban) és ezzel az iparon
belüli eryüttmúködéssel biztosítják, hogy a beszerzett termékek kielégítik a szerződéses paramétereket.

A Cseh Köztársaság minőségbiztosítási programjának alapkoncepciója, hogy biztosítékot és bizalmat nyijtson abban, hogy a termékek és
a nyújtott szolgáltatások teljesítik a szerződéses követelményeket.
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Nemzeti Védelmi Minőségbiztosítási Hivatal azzal a éllal jott létre,
hogy eg5l elismert szakmai szervezet minden - a Cseh Köztársaság Védelmi Minisztériumán belüli - minőségbiztosítási problémát átfogóan kezelni tudjon, és felajánlja szolgáltatiásait néhány más minisztériumnak is.

A múltbélikoncepció váltásáravolt szúkség,el kellett vetni a korábbi
csak ellenórzésre való koncentrálást és új minőségbiztosítási filozófiát
kellett kialakítani, nevezetesen a te|ies körű minőségiránlúást (TQM).
Ez a minőségbiztosításnak a termék életciklusának egész időtartamavégrehajtásátjelenti, a kockázatok elemzéséta termék specifikáció és a szállítók kiválasztása szempontjából; utólagos szelektív felügyeletet jelent,
bizalmon, kölame|y az iparral való hatékony kooperáción, kölcsönös
csönös tiszteleten alapszik. Ezzel összefüggésben a tevékenJ,ségüket a
köve tkzó területe lae ke ll irányítani:
1.) a minóség elsődleges szerepére a megbízrásoknál;

2.) a szerződéses minóségbiztosításra;
3.) a szállító (szsrződő) minőségbiztosítási rendszerére;
4.) a minőség felügyeletre;
5.) a hadfelszerelések és hadi anyagok használati minóségére katonai

hadműveleti körülmények

ték

kóátt.

A fenti tevékeryn égel<hez a következő célokat és módszereket rendel1.)

A minőség elsődleges szerepe

célkihűzés

A

Hadseregének szállítói alkalmazzanak egy hatékony minőségbiztosítási rendszert, amelyet az ISO 9000-rel összhangban építettekki.
C]seh Köztársaság

Móduerek
- Szükség van: kölcsönös együttműködésre a védelmi iparral ezen
követelményekérvényesítésére, tanácsadásra a dokumentumok (AQAP
normák, szabványok és speciális szemináriumok) biztosítrásánál.
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Hangsúlyt kell helyezni a kölcsönös kapcsolatra a Cseh Köztársaság
Hadsereg számára történő katonai berendezéseke és anyagokra vonatkozó szerződéskötés és a minőségbiztosításról való gondoskodás között,
-

A Cseh Köztírsaság Védelmi Minisztériuma alárendeltségébe tartozó
szervezeti elemek közötti kapcsolat a katonai beszerzéseknéI
FELHA§zMLó

SZERVEZETEK

ELöTER-

HADsEREG

JEszTó
BEszERzÉsl

úszAKl

SZERVEZEÍEl

SZÁLLITÓ

DoKUMEN,TÁúS Mü.lósóGBlzTosfr,{§rMű§zAxI
xocK^7,ATTLEMzí,_§ KövErErnÉNYEr FELúGYELET

FELHASZNÁLÓ

SZERVEETEX

vI§§zAc§AToI;s

A Cseh Köztársaság Hadserege számára történó eszköz, anyag, jaűtás és szolgáltatás beszerzésénéla Védelmi Minisztérium egyes szervezeteiné| a kapcsolattartás - ahogy az ábrán is szemléltettük a kóryetkező
rnódon alahll:
Kapcsolat a Cseh Köztársaság Hadseregének Nemzeti Minőségbiztosítási Védelmi Hivatala és a Cseh Köztársaság Hadseregének mű-

szaki szervezeti elemei között,
nyeket speciíikátják.

ahol a harcászati és műszaki követelmé-

- Kapcsolat a Cseh Köztársaság Hadseregének műszaki szervezeti
elemei és a Védelmi Minisztérium Anyag és Szolgáltatás Beszerzési Főhatóság köaitt, ahol a hadsereg részére szükséges beszerzésekhez a har-

cászati és műszaki követelményeket specifikálják.

Hadseregének Nemzeti Vedelmi Mi(Védelrni Minisztérium Anyag és
nőségbiztosítási Hivatal
Szolgáltatás Beszerási Főhatóság vary a Cseh Köztársaság Hadsereg Logisztikai Felüryelóje) köótt, aki nyflt tenderfelhívást ad ki és szerzódést
köt a hatályos tövényekkel összhangban, ahol a minóségbiztosítási követelményeket határczzák meg.
- Kapcsolat a C]seh

KöXánaság

és az előteqjesztó
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-

Kapcsolat az előterjesztő és a szállító között.

- Kapcsolat a Cseh Köztársaság Hadseregének Nemzeti Védelmi
Minőségbiztosítási Hivatal és a szállító között a határozott műszaki felüryeletre vonatkozó követelmények ellenőrzése céljából. A felúgyeletet
a szállítóknál a minőségbiztosítási képviselők hajtják végre.
- Kapcsolat a Cseh Köztársaság Hadseregének Nemzeti Védelmi
Minőségbiztosítási Hivatal és a felhasználók között.

A Cseh Köztársaságban a 5lártók jelenleg építikki minóségbiztosítási rendszerüket az ISO 9000-es szabványsoíozat követelményeinek
megfelelóen. Így a Védelmi Minisztérium 1997{ól kívánja alkalmazni a
katonai beszerzé§eknél a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó ezen
követelményt.
2.) Szerződéses minősógbiztosítás

célkihízés

A minőségbiztosítási rendszer

és követelmények elóírása.

Módszerek
-

A követelmények dokumentumba foglalása.

-

következetes konzultációk tartása

a

védelmi minisztérium techni-

kai és kereskedelmi hivatalaival.
3.)

A sállító minőségbiztosíási rtndszer€nek

értékelése

célkinizés
Értékelni,hogy a szállító minőségbizto§ítási rendszere megfelel-e az
ISO 9000 követelményeknek.
Módszerek

Értékelni,hogy a szállító minőségbiztosítási rendszere megfelel-e
az ISO 90fi) követelményeknek.
-
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-

A minőségbiztosítási rendszer érvényrejuttatásának verifikálása.

-

A minóség audít feljeglzések.

-

Információs adatbázis.

4.) Minőség-felügrelet

célkinizés
Gondoskodni arról, hogy a Cseh Köztársaság Hadserege számára
és anyagok a kívánt szerzódéses minőséggel rendelkeznek.
beszerzett eszközök

Módszerek
- A termék műszaki specifikációjából és a szállító minóségbiztosítási
rendszeréból adódó kockázatok irányított kiértékelése.

- Saját
-

felüryelet.

Minőségbiztosítási rendszer audit.

- Minőségi folyamat audit.
-

Annak értékelése,hogy

a

termék teljesíti-e a szeródés követelmé-

nyeit.
5.) Minőseg az eszközök

alkalmazásánál

és anyagok katonai körülmények

közöíti

célkidizés
Az eszköz üzemeltetési minőségére és megbízhatóságára vonatkoó

ismeretek rnegszerzése és ezek felhasználása a továbbfejleszteseknek.

Módszerek
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-

visszacsatolás a felhasználóktól.

-

A minőségi

és megbízhatósági paraméterek értékelése.

- Az ismeretek hasznosítása a szállítókkal és a káőbbi megrendeléseknél a minőség céljából.

A Cseh Köztársaság minőségbiztosítási rend§zerének fentiekben röviden ismertetett koncepcióját illetően szeretnénk megismételni, hogy

valamennyi tevékenységgel a bizalom megteremtése a szándék a hadsereg íészérebiztosított berendezések, anyagok és szo|gáltatások minőségével szemben.

A

minőségbiztosítási feladatok mind hatékonyabb végrehajtása érdekében 1996- január 1-vel bevezették a Nemzeti Védelmi Minőségbiztosítiási Hivatal személyi állománya és valamennf minóségbiztosítrási kép-

viselő részérea minőségügy oktatását.

A képzések megszervezéséhez aBrno-i Katonai Akadémi Oktatás_
irányítási és Támogatási Intézete nyújtott segítséget.
A Cseh Köztársaság Hadseregének új minőségbiztosítá§i struktúrájában az Oktatásirányítási és Támogatási Intézet a képzésitevékenységet
három szakaszra osztotta.
Az

első szakaszban

- ami 1996. elején kezdődött el - fő feladat az

átképző tanfolyamok megszervezése a Nemzeti Védelmi Minőségbizto-

sítási Hivatal szem élyzete számáía, ahol a minőségfelügyeletre, belsó auditok megszervezéséte, az ISO 9000 szabványsorozat, illetve az AQAP
felépítésére
és alapkövetelményeire épül a tematika.

A második szakaszban - 1996. szeptemberétől - hosszú távú tanfolyami képzésindul a minóségirányítás területére a kiválasztott minőségbiztosítási képviselők számára. Ennek a képzésnek a tematikáját a vevó
auditok, a kiválasztott eljárások ellenőízése és a szakmai problémák kezelése teszi ki.
A harmadik szakaszt - 799'7 . közepére tehetó - az átképző tanfolyamok befejezése és az egyetemi szintű oktatások teljes körű bevezetése
jellemzi a minőségirányítás területén.
Az oktatásirányítási

és Támogatási Intézet feladata a

konzultációk

biztosítása, szervezáe a Nemzeti Védelmi Minóségbiztosítási Hivatal személyi állománya részére,átképző és vezetői tanfolyamok a Cseh Köztársaság Védelmi Minisztériuma számáta, ezen kívül az egyetemi végzettségű szakemberek minőségirányítási felkészítése.
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BIZTONSÁGTECHNIKA
TÁJÉKOZTATÓ

A MAGyAR HoNvÉDsÉG199ó ELsó r,pI,Évt BIzToNsÁorpcrnrlxer

Összeóllította:

ÉsutlNx,ryÉoBnn rmlyzBrÉnól

A Maglu

HonvédségBlztonsógtech\ikai Hivata!, Etlelőr,

zé§ Osxtily személyi ólloruinya

A felterjesztett REIET jelentések elemzése és a Hivatal által végrehajtott szakellenőrzések megállapításai alapján a Magyar Honvédség
katonai szervezeteit 1996 első félevben a testi épségés egészségmegóvására irányuló feladatok végrehajtásában az alábbiak jellemezték.
I.

A testi épségés egésxégmegóvására irrónyuló feladatok végrehajtása 199ó e|ső félévben
a.) A

szenezet felépitése

A biztonságtechnikai-munkavédelmi tevékenységet a katonai szer-

vezeteknél 13-an végzik állománytábla szerinti ftiggetlenített beosztás
alapján, a többi katonai szervez,etnél megbízás alapján (144 fő), A biztonságtechnikai tisztek és munkavédelmi megbízottak 48 Vo,a nem rendelkezik az előírt szakképzettséggel.
b.) Oktatás-felkészítés

A katonai szervezeteknél a REIET IX-4-1 jelentések alapján idő-

arányosan végrehajtották a munkavédelmi oktatá§okat.

Végrehajtásra került 1996. 07.24-én a biztonságtechnikai tisztek
(munkavédelmi megbízottak) összevont eligazítása a Baleseti Jegyzőkönyv és a Kitöltési Utmutató használatba vételével kapcsolatos és a további ezéü szakfeladatokra.
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c.) Szabályozás

A szabályozás területén lényeges előrelépés nem történt - a jogharmonizáció fenntartása érdekébena Munkavédelmi Törvény Magyar
Honvédségenbelüli végrehajtását szabá|yozó Miniszteri Rendelet hiánya miatt, az MH parancsnoki intézkedése a személyi állomány munka-

védelméreés balesetelhárítására nem került kiadmányozásra.

Kiadásra került az MH parancsnokának 4511996. (HK 14,) intézkedése a hivatal feladatainak és jogállrásának átmeneti szabályozásár6|,
amely a második félévben nagymértékben segíteni fogja a hivatal szaktevékenységét,
d.) Ellenőrzések

Nég katonai szervezetnél hajtottunkvégre átfogó biztonságtechnika!
munkavédelmi szakellenőrzést.
Az ellenórzések általános tapasztalatai:
- nem kerültek végrehajtásra a üllamos hálózatok és berendezések
tűzvédelmi szabványossági felüMzsgálatai;

- általában csak az"A" és "B" tűzveszélyességiosztályba sorolt létesítmények villámvédelmi felűlvizsgálata kerül végrehajtrásra;
- a vizsgált katonai szervezetek közül egy kivételévelnem

kerültek

rendszeres végrehajtásra a létesítményekérintésvédelmiszabványossági

felülüzsgálatai;
felüviXgálatra kötelezett emelő berendezáeken, nagyés nyomásmérő műszereken nem az előírl rendszerességgel hajtják végre az időszakos felülüzsgálatokat, a üzsgálatokról készített okmányok tartalmilag és formailag is eltérnek az MH haditechnikai csoportfőnökének28llDz. gn<14.)
intézkedésébenmeghatározottaktól.
-

az időszakok

nyomású levegőpalackokon, levegőtömlőkön

2o7

Ko nlcrét

m e gá l l apít á

s ok

:

- a vixgált gépesítettlövészdandár kezelésébenlevő PSZH-k toronyfékei és füstelszívó ventillátorai 10 7o -ban izemképtelenek; a kiképzéstechnikai létesítményekés eszközök nem rendelkeznek érintésvédelmi szabványossági minősítő irattal;
- egy másik vizsgált katonai szeívezet kezelésében lévő, kiképzéstechnikai létesítményekés eszkőzök nem rendelkeznek érintávédelmi
szabványossági minósítő irattal; a harci ösvény kötélhídja és lesiklópályája időszakos felülvizsgálatának rendje nincs szabályozva.
e.)

Adatszolgáltatás

A jelentésre kötelezett balesetek jegyzőkönyvei vonatkozásában a

katonai szervezetek'76 %o-a határidóre megfelelő minőségben, 18 7o-a
késve, de megfeleló minőségben, 6 o/o-a késve és erősen kifogásolható
minőségben tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

A hivatal a beéíkezottjeyókönyveket

felűlvixgálta. Az adathiájegyzőkönyveket
- a hiba okának
kitöltött
nyosan, illetve szabálytalanul
feltüntetésével - kiegészítés,pontosítás végett, visszavárólag a katonai
szervezet parancsnokának visszaküldte.

n.
Helyzetjelentés a szolgálati és munkahelyek, berendezések és
haditechnikai eszközök üzemelesbiztonsági állapoíáról

A REIET jelentések alapján

az elmúlt évihez képest az épületek

állaga tovább romlott, Az esedékessé váló karbantartásokat csak elvétve
végeztékel. Főleg balesetveszélyessé váltak a lépcsők, járdák és vizes

blokkok.

Az épületekvillámvédelmének (felszerelésének) hatásossági üzsgálatai szinte csak az "A' és "B" tűzveszélyességiosztályú létesítményekre
terjednek ki. Néhány helyen a feltárt hibákat nem javították ki.
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A villamos berendezések esedékes érintésvédelmiszabványossági
felülüzsgálata csak kevés helyen került végrehajtásra.
Az érintésvédelemszerelói ellenőrzését a katonai szervezetek több_

ségénélvegrehajtják, de nem okmányolják.

A tűzvédelmi szabványossági üzsgálatokat csak nag5ion kevés helyen
végzik el, és általában nem is tervezik.

A termelő

és karbantartó gépek állapota jórészt elhasználódott, a
biztonsági berendezéseik - ahol igényese_n és hozzáértésselhasználják
őket - alapvetően még mindig betöllik fufkcióiukat.

Az akkumulátortöltő helyiségek kialakítása általában hibás. Álaguk
lelomlott. AZ akkumulátortöltő helyiségek létesítésére1992,ben új szabvánl dolgoztak ki (MSZ 1600-16), melynek alkalmazásával kisebb költségráfordítással megfelelő és biztonságos megoldások valósíthatók meg.
A hivatal szakállománya által ellenőrátt haditechnikai eszköxiknél
ff szüttségvédó kapcsolók szolgálják az érintésvédelmet(ÉVB-F/A,
EVB-FM, EVB-G). Ez az érintesvédelmi mód Magyarországon 1986
óta nem szabványos, nem létesíthető (MSZ 17211-í986.)

A haditechnikai eszközök
képesek.

egyéb biztonsági berendezései működó_

A katonai szervezetek nagy részénélnincs betartva a MH HTFCSF
(HK 14.) intézkedése az emelőgépek időszakos vizsgálatáról.

2811992.

A biztonsági szín- és alakjelek, a katonai tárg;ni munkavédelmi plakátok és cimkék elhasználódtak, cseréjúk,utánpótlásuk nem megoldott.

A parancsnokok egy része nem tulajdonít kelló fontosságot az elsősegélynyrijtás személyi es tárgyi feltételeinek biztosítására. Ennélfogva a
sérültek szakszerű elsósegélynyújtása, ellátása szenved késedelmet (életmentés).

A legszükségesebb egyéni munkavédelmi eszköákkel a katonai
szervezetek rendelkeznek, azokat a hasznáiatra kötelezettek rendeltetésszerúenhasználják. A használatban lévők nag5nésze nem rendelkezik
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minősítő bizonyíWánnyal. A csapatok rendelkeznek elegendő és megfelelő minőségű zajvédő eszközzel, ennek ellenére, mivel a szakszerű használatát nem követeleik meg, tőbbszdr történt hallássérülés.

A lokátorjavító állomány nem rendelkezik sugárzások elleni védóruhával és védőszemúveggel.
A kollektív védóberendezések
és a technikai eszközőkön

Ósszegzós

az óvóhelyeken, a

harcálláspontokon

több helyen nem múködne\ üzemképtelenek.

.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feladatteljesítés és
munkavégzés személyi és tárgyi feltételei még kielégítőek.
Acsapatok élet- és munkakörülményei az elmúlt éühez képest romlottak A hatósági felügyelet alá tart ozó és azidőszakos felülvizsgálatokat
igényló berendezések ellenőrzései eg5ne több helyen elmaradnak.
Itr.

Baleseíi helyzet értékelése

A

baleseti helyzet értékeléseaz 1996 első félévóben bekövetkezelt
személyi sérüléss el járó |egalább 2 napot meghaladó szolgálat-, illetve 3
nap munkaképtelenséget okoá balesetekről, az 1996. június 30-ig beérkezett Baleseti Jegrzőkönyvek és REJET jelentések adatai alapján készült.

A

katonai szervezetek adatszolgáltatói, jelentési kötelezett§égüknek - az idóközben formailag és tartalmilag is megváltozott Baleseti Jegyzőkönlv bevezetéséveljáró nehéxégek ellenére is - eleget tettek. A szolgáltatott adatok valósak, csak néhány hiányosan és pontatlanul felterjesztett Baleseti Jegyzőköny utólagos pontosítására kellett intézkedni.

A számítógépes adatfeldolgozás naprakészen megtörtéú, az így fel,
alapját.
dolgozott adatok képezik a baleseti helyzet értékelésének

A Magyar Honvédségnél1996 első félévében979 jelentó§kötele§

bale§et következett be, melynek köveíkeztébel 997 személy sérült meg.

2lo

A sérültek közül
különtiiző

3 fő meghalt, 3 fő súJyos csonkulásos, 991 fő pedig
súlyosságú belesetet szenvedett.

A hatálos balesetek követkcztében

3 fő sorkatona halt meg, akik
összefüggő tevételje§íté§ével
kötelezettség
honvédelmi
mindannyian
(A
részletezése
a mellékletbalesetek
kenységben vesztették életiiket.
ben található.)

A súlyos csonkulásos balesetet szenvedett

3 fó sorkatona balesete
összefüggésben történt
teljesíűsóvel
kötelezettség
szintén honvéde|ni
található).
(A balesetek részletezése a mellékletben

Az összes balesetből eredő kiesett szolgálati-, illetve munkanapok
számal20367 nap. Az egy sérültre jutó kiesett idő 20,4 nap, ami kisebb
növekedést mutat a tavalyi év hasonló időszakához képest (19 nap).
Az 1996 e\ső fé|éxbenbekövetkezett balesetek, sériiltek és a kiesett
napok számát és a tavalyi év hasonló időszakához üszonyított százalékos
arányáí az 1. szómú táblázat tarta|mazza.
Evck

séíültek

BalBsclek

szrma

szama
1995 I felÉv

l430

1996 í íélév

919

l00.0
6t.5

l]7E
997

Kiesett napok

'/*a
l00.0
1),4

§zana

9'o-n

28289

l00.0

7o3ó7

71,9

1. szdmú táblózat

Balesetból eredóen, FÚV döntés alapján 92 sorkatonát szereltek le.
A leszereltek közül 73 fő balesete honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggésben következett be, akik közűl 63 fő ideiglenesen, 10 fő
pedig véglegesen vált alkalmatlanná katonai szolgálatra. 19 fó balesete
otthon történt, (nem jelentéskötelezett) a jelentá nem tartalmazza,

A |egtöbb szemóly sérülésétokozó baleset (tömeges baleset) 1996.
április 17-én történt, amikor az alaplógyakorlat végrehajtása után a laktanyába visszatéró menetoszlopba polgári személy motorkerékpárral belehajtott. A gázolásban 12 sorkatona szenvedett el különbözó súlyosságú
sérülést.
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Az 7996

első félévébentörtént bale§etek során megsérült személyek

és súlyosság szerinti megoszlását a 2. számú táblázat taítalmazza. A súlyos és a kónnyú balesetminősítés határai a Munkavédelmi

állománycsoport

Törvény alapján megváltozott (195-ben súlyos: 8 nap munkakiesést
meghaladó; 1996-ban súlyos: Mvt. 87.§. 3. (4) bekezdes) szerint az orvos
annak minősíti.
All

séíúlések

kat-

lalálos

Ht.,

szefL

súlvossása

Sor,
tan,

1995 I félév

1

íelév

2

1996

L

;ú|yos csonkuásos

l995 I.félév

1

5

l996l,fél&

:gyéb súlyos

|995 I félév

l07

62l

4l

ll8

4
787
664

l53

912

l996I.félév

(ónnyú

1995 I félév

996 l félév
1995 I félév
I

)sszes

1996l félév
1995

l.félév%-ban

Hallg.,
növ,

Ktv_
hká-

óssz:

]
9

]

l

87

l33

54

79

l0

92

984

I62
92
5ó,8

l378

I4l

l22

67l

l]2

79.7

71.8

19.4

955
7

4l

997
11_4

2. számú táblázat

halláskárosodást 4 fó soíkatona szenvedett el, ami harmadával kevesebb (33,3 vo) mint a tavalyi év
hasonló időszakában. Mind a négyen honvédelmi köielezett§ég teljesítésével összefiiggésben, kii]önböő gépkarabély lőfeladatok végrehajtása
közben. A halláskárosodások elsődleges oka, az egyéni zqvédő eszköz
szalszerűtlen használata, illetve annak mellózése és a lőgyakorlat ellenórzési kötelmeinek elmulasztása.
1996 elsó félévébenbaleseti er€detű

Abaleseti eredetű halláskárosodások megoszlását, a balesetkor végzett tevékenységet a sérülá minősíté§étés a kiesett szolgálati és munkanapok számát a 3. szómú tóblózat tartalmazza.
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,x

Honvédelmi kótelczett5.g relj.összeÍÜggó

io

ósszcsen

Honvédclmi kótelez.rt§ég
tclj. ncm összcíll8gó

Kieset

6

Kiesctt

fó

naDok

jkí. ló&rókoílat

l5

]kr

16

9

Kiescn
naDok

3

74

/é!,r.ha ili§

lóveszet há-

)sszcscn

4l
3. szómú

I

l

9

4

50

tóblázat

Az 1996 elsó félévébentörtént balesetek
- 92,3 Vo-a (923 baleset) szolgálati feladatvégzéssel összefüggó;

-

3,6 %a-a (36 baleset) úti;

- 38 Vo-a (38 baleset) szolgálat feladawégzéssel nem ös§zefüggő,

1.) Szolgátati feladat végrthajíással összefiiggő bales€tek

A balesetek száma 1000 fórt vonatkoztaVa a4la lzámú táblázatban
van kimutatva. A táblázatokból egyértelmúenmegállapítható, hogy a bale§etek fajlagos érréke79p/5 első félévébenvolt a legmagasabb , Brre az
időre esiÉ a Íríagyar Honvédség létszámának számottevő csökkenése, vagyis a létszámcűkkenés időszakában emelkedett a balesetek száma,

Feltételezhetően a bale§etek fajlagos mértékéneknövek€dése, az
átszervezésekMl adódó, a teljes állományt érintő morális tényezőkre utal,
feladat végrehajtással összefüqgó balesetek számszaki
adatait (sérlltek számá' L9f/2-L9p/ó elsó féleves idó§zakaiía vonatkozóan, a fóüb tevéken},ségi csoportonként a 4, szómú tlblámtok tarta|maz-

A szolgálati

zák

2L3

Tevékcnyégek

l. Ah kaiort,ii kiké.'7i§

5

sz.kkiképzés
Szol{álati fcladawér2és
Munkavészcs
kózlekedés

6.

sooíttevékenvséq

7-

Ecyeb

4.

992l.félé.l99j I.félé! l 994 l,félél 1995l félé, 99ó l.félé,
l l0
l l3
l0ó
a1
ll8
l06
89
86
4.1

n

I0ó
459

1l1
179

jl
l

J7l

l?9

85

7D

1E2
264
124
118
l54:j

]98

89

35ó

229

276

47

l]07

923

253

296

l8l

|4]

5

82

l8l

45

4. számú táblázat
Tcvékcnységck

l. Alt. katonai kikéDzés

1

szakki kéDzés

4.

szolqála!i feladarvé9és
Munkavé{res
közlekcdés

1992 I lélcr l993 Lfélé,l994 1.1élé, 995 l-félé, l996 I.féIé,

0.19

1,10

.l8

1.06

4J9

2|7

I.j3

l l8

4a1

].96

4,45

].53

],90

2.u

spoíttevékenysée
1. ERYéb
I5.7I

lj

89

6.

sszc§

I

1.06

15

4]

0,8t

296

l8l

14

l5

3,45

l6.j4

1.13

0,57
I.16
2.86
2-36

l9l

l88

Il99

4la. számú táblázat

a.)

Általános katonai kiképzésbalesetei

alaki, az általáno§ harcászati,
áltatános tőkiképzési, a mú§zaki, a vesrivédelmi, a testnevelési foglalkozásokon, továbbá a hivatalos állományúaknak a továbbképzéseken a
tanrendben, kiképási programokban előíIt foglalkozásokon történt balesetei.
Ebbe

a

kategóriába vannak §orolva

aZ

Az előző év hasonló idószakához vis zolyíf,Ia 26 qo-al csökkent ezen
tevékenységi körbe sorolt balesetek száma. A kiesett szolgálat-, illetve
munkakéPtelen naPok §záma: 1826 naP, A bekövetkezett balesetek
csökkenése összefüggésbe hozható a kiképzésifoglalkozások mennfségi csókkenésével.

Az általános katonai kiképzésibalesetek megoszlását az

táblázatok taítalmazzák a különbözó
sításában.

2I4

foglalkozási tárrykörök

5- számú
csoporto-

Fsz

Tevékenysegek

992 l_iélé\ l 99j í íélé. 994 í félé, l99J l.íélé,l99ó l iélé,

A|áki &ikén7é§

1
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5. számú táblázat
Tevékenységek

Alákikiképzés

1
3
4.

I

félé,t993 t félé, 1994I íélé1I99s l félé, l996 Lfélé,

0.02

0.0 5

oi9

0.04

024

0.06

0.I3

0.0.t
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0l

.Alr h,.cá§7,1i kikén7és

009

AlL lókiképzés

0.02

013

003

0.0j

004

0_0l

003

6.

Vegvivedelmi kikén7é§
Múszaki kikéozés
T.stnevelé§ikiképzés

7

EsYéb

5,

t99]

összes

0.0l

0J8

0,04
0.?9

0.04
0.58
0,04

l,I0

062
006

l

13

0,86

0 i9

l33

0.0l
0.04
0-67
0.09

].l2

sla. szdmú táblázat

Alaki és általános harcászati kiképzési balesetek többsége az alakuló- és gyakorlótereken figyelmetlenségből, kellő óvatosság hiányából
(6 esetben), és elbotlásból, elesésből következett be (5 esetben),

Átahnos lőkiképzésközbeni balesetek e|őidéző okai között legtöbbször a védőeszkóz (hallásvédő) nem rendeltetés§zerű ha§ználata, továbbá elbotlás, elcsúszás hatott krjzre.
Vegyivédelmi kiképzésközbeni balesetek oka: a kellő óvatosság hiátrya.

Múszaki kiképzésközbeni balesetek okai figyelmetlenség (2 eset)
és anyaghiba (1 eset).

Tesínevelésikiképzésközben baleset legtöbb alkalommal a sorállománykötelezó sport foglalkozása alkalmával történt. A leggyakoribb baleseti okok: a kellő óvato§ság hiánya (14 eset), aZ egyensúlyvesztés (14
eset) és a firyelmetlenség (9 eset).
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Eryéb kiképzésibalesetek bekövetkezésében 1eggyakoribbak
mélyi- magatartási- és tárg5ri hibák.

a sze_

b.) Szakkiképzési balesetek

Ebbe a ketegóriába vannak sorolva

a személyi állomány szakbeosz-

tásra való felkészítésekózben történt bale§etek.
1 996 első félévében44 szakkiképzési baleset történt. A kie§ett §zolgálati- és munkanapok sána: 892.

Az e|őző év hasonló idószakához viszonyítva

7o-al csökkent.

a balesetek száma 49

A szakkiképzési balesetek tevékenységikörönkénti megoszlását
bl á z a tok tafi almazzák

a 6.

s z ámú t á

Fsz

Tcvétcnyscgck
FcEWcmcm; kikén,.s
zakági kikélze§
cmcmi kikéEc§

l992 l.félé, l993l.félé, l994l.fé|é, l995I.fÉIé, 996l.féIé,

5l

4l

79

l8

5szcs

4|

52

9

44

]3

37

86

4{

4

l06

89

3

6- szómú tábliázat
Tcvékcnyé8ck

F5z

l. Fcgwerncmi kikéDzct
,,
sz.kási kikéEÉs
IGweírlcmi kikÉDc§
§5ucs

l992I-1élé\ 99j í.félé, 994 l.íblé, I995l_félé, l996l.félét
0_5l

0_4I

04í

0.3t

0,j9

044

0.:9

0.26

004

1.06

0,89

0.1

0.65

04l
0.0l

1-07

0.12

042
0,04

0.J8

6ld. számú táblázat

c.) Szolgálati feladatok ellátásával kapc§olato§ ba|esetek

Ezen kategóriába vannak §orolva a katona állománynak beosztás,
illetve parancs szerint végzett tevékenységeközben elszenvedett balesetei.

A szolgálati feladatok ellátása során bekövetkezett balesetek száma
a tava$ év hasonló idószakához üszonyíwa 27 7o-os növekedés.
A kiesett napok száma 1923, ez 317o-kal kevesebb az előző éinél.
89,
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Ez

A szolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos balesetek tevékenysé_

gi kör<inkéntí megoszlását a

oí}é§véílelmifelád"tók
Hdm-i ügv_i é§ má\ §?ólp
HKSZ és eevéb !,vrkóílá§
Fcqyverkaóantaítás

)
4.

számú táblázatok tartalmazzák
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t992 LRlé. I99j I.félé, I994l,íélél 995 Lfélé, l99ó I félél

Tevekenység

l. óízésvéd.lmiGlad2tok
Hdm-i üpv-i és mlis §zols
Fíksz é5 cgyéb svakorlás

0. 58

nio

Feqwcrkarbantaná§

007
002

0sszcs

|.06

4.

35

0.58
0.64

005

002
l29

04]

0.44

0. 39

0.j9

0,0 2
0,0|
0.85

0.0l

0,66

004

0;88

047
0,0j

l ló

7la. számú táblázat

Az őrzés-védelmi feladatok kózbeni balesetek legfóbb okai:

a

kellő

óvatosság hiánya (18 eset), a figyelmetlen§ég (12 eset), egyensúlyvesztés
(9 eset), a biztonsági előírás megsértése(3 eset), erőszakos cselekmény

(1 eset),
történt.

A balesetek

többsége az őrszobán és a felvezetési útvonalon

A hadmúveleti űgreleti és más szolgálatokban történt balesetek
oka a kellő óvatosság hiánya (16 eset), figyelmetlenség (9 eset), biztonsági előírások megsértése(3 eset).
Feryverkarbantartás közbeni baleset az értékeltidószakban nem

történt.

HKSZ és egréb glakorlás közben bekövetkezett balesetek oka a
járófelület csúszóssága, egyenetlensége, és a meggondolatlan sietség.
d,) Mun}abalesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a katonákés a közalkalmazottak
beosztásukban, munkakörükben végzett tevékeny,ségei közben elszenvedett balesetei.
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A munkabalesetek tevékenységikörönkénti megosz|ását
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8. számú táblózat
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8l a. számú tóblázat

Javitr{s és karbantartás közben bekövetkezett összes balesetek száma 38,2 Vo-al csökkent, A sérúlésekdöntő többsége a gépek és gépi berendezesek, harcjárművek jaűtás a közben, kelló óvatosság hiányából (26
eset), figyelmetlenségból (13 eset), valamint alkalmatlan vary hibás szerszámok, eszköZök használata miatt (8 eset) következett be.

§záltíúós, íárolás, anyagmozgatás teíületén is csökkent a balesetek

száma, a tavalyi év első félévéhezüszonyíwa I7,5 Vo-kal. A sérülések
nagyobb része a kézi anyagmozgatás, (rakodás, rakíározás, stb. 42 eset),
kisebb része a szálütás kőzben (24 eset) történt. Irggyakoribb baleseti
okok: kellő óvatosság hiánya (30 eset), fi§/elmetlen§ég (15 eset), egyensúlyvesztés(5 eset).
IÚpítőtevékenység közben bekövetkezett balesetek száma: az előző
év hasonló idószakához viszonyíwa 56,5 ?o-Lral csökkent. A balesetek
több mint fele (7 e§et) szakipaíi munkák végzése közben történt. A legtöbb baleset elbotlásból, elcsűzásból következett be, aminek legfőbb
okai a kelló óvatosság hiánya (5 eset), fig/elnetlenség (2 eset) és gon-

datlanság (2 eset).
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Konyhai munkavégzéssel összefüggésben a balesetekszáma 43,2 7oa elsó félévéhezüszonyíWa. Irgryakoribb baleseti okok: szúrás, vágás (15 eset), az elcsúszás (9 eset), égés,forrázás (8
eset), amelyekben leginkább közrehatottak: a kelló óvatosság hiánya (21
eset), a figyelmetlenség (6 eset) és az eryensúlyvesztés (4 eset).

kal csökkent az e\őző

Takafitás közbeni balesetek száma stagnál az előző évbez képest.
része az elhelyerési körleten belül, a hálótermekben, a üzes helyiségekben, folyosón, valamint a külsó körletben következett be. A balesetek leggyakoribb kiváltó oka a kellő óvatosság hiártya (21eset), firyelnetlenség (9 eset) és az eryensúlyvesztés (4 eset).

A sérüléseklegnaryobb

Egréb munkatevékenységek (ryóryító, erdőgazdasági, kisegítőgazdasági, stb.) sorrán történt balesetek száma nary mértékben csökkent az
elmúlt év elsó félévéhezképest. A balesetek legfőbb kiváltó okai a kellő
óvatos§ág hiánya (9 eset) és az egyensúlyvesztés(2 eset).
e.) Szolgálati közlekedési balesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a laktanyai, közúti gépjármű kózlekedés közben, közúti vagy vasúti utazás, utazási céllal járműre fel- és
leszállás közben bekövetkezett balesetek.

A személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetek számal82, ami
A kiesett szolgálat, illetve
2I,íVo-kalkevesebb azelőző év első félévénél.
munkaképtelen napok szána 4574 nap volt
A szolgálati közlekedési balesetek hely szerinti megoszlását a
mú táblázatok tartalmazzók
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A baleseti okok között továbbra

is a leggyakoribb a figyelmetlenség
(65 eset), a kelló óvatosság hianya (zl4 eset), az es/ensúlyvesztés (41 eset),

ajárműre-, járműről történő szabálytalan le- és felszállás (12 eset), a jármű feletti uralom elvesztése (5 eset). Ittasság, mint oknem jái§zott sze-

gépjármű ba|eseteknél.

repet a bekövetkez€tt
f.) Sportbalesetek

Ebbe a kategoriába tartoznak a sporttwékerylséggel szorosan összeftiggő tevékenységek, így a reggeli torna, tömegsport, különböző szintú
bajnokságok, versenyek, az előírt és a szabadidős sporttevékenység.

A sportbalesetek száma: 147, ami ös§ze§ségében 46,7 7o-o§ csökkenést mutat. Viszont még mindig rendkívül magas arányi a szabadidőben
bekövetkezett sporttevékenység közben bekövetke zettek számb, ami azt
mutatja, hogy a szewezet\en és felügyelet nélküli sorkatonai szabadidős
§porttevéken}§ég rendkívül feielőtlen és balesetveszélyes. A kiesett szol_
gálat_ és munkaképtelen napok sána 2618 nap.

A balesetek különböző

10. szómú táblázatok
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Asportbalesetek legfőbb okai: a figyelmetlenség (32 es et), az ewena kellő óvatosság hiánya (13 eset). Asportbalesetek
leggakoribb bekövetkezési helye a sportpálya (71 eset), a tornaterem
(22 eset) és a laktanyaudvar (19 eset).
súlyvesztés (14 eset),

g.)

Egéb balesetek

Ebbe a kategóriába tartoznak az elózőekbe nem so rolható, fő|eg az
öntevékenyen végzett, illetve a létfenntartó tevékenységekhez kapcsolódó balesetek. Ilyenek az étkezes, tisztálkodás, kulturális tevékenység,
látogató fogadás, stb. Szintén idesoroltak a pihenő időben bekövetkezett
balesetek is.

Az egyéb balesetek sáma 145, ami az elóző év hasonló idószakához
üszonftva 19,9 7o-a| csökkent- A kie§ett szolgálat- és munkaképtelen
napok száma 225l nap.

Az egyéb balesetek főbb tevékenpégi körönkénti csoportosítá§át a
l 1. s z á mú t á

b Iá z a t ok

tar talmazzák.
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Az egyéb balesetek bekövetkezéseinek a leggyakoribb oka: az
egyensúl}vesztés (56 eset), a kellő Óvatosság hiánya (46 eset) és a figyelmetlenség (31 eset).
2.) Úti bale§etek

Ebbe a bakseti csoportba azok a balesetek vannak sorolva, amelyeket
a sérüIt a szolgálat- illetve munkahelyére menet vagl onnan lalaisára, szál,
Iására menet k)zben szenvedett el.
1996 első félévében3ó úti bales€t

történt, számuk

a

me gelőző evhez

üszonftva 51 7o-kat csökkent. A kiesett szolgálati- és munkaképtelen
napok §záma 1013 nap, ami szintén 51 7o-os csökkenés 1995 hasonló
időszakához képest.

1996 e|ső félévébentörtént úti balesetek során megsérült szeméés súlyos§ág szerinti megoszlását az e|őiő év első
állománycsoport
lyek
feléhez viszonyítva a 12. szómú táblózat tartalfrazza.
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Az úti balesetek bekóvetkezesének leggyakoribb okai az egyensúlyveszté§ (16 esetben), a figyelmetlenség (7 eset), relatív gyorshajtás (3
eset), gépjármú feletti uralom elvesztése (2 eset), járműről, illetve járműre történő §zabálytalan le- és felszállás (2 eset).

A gyalogos közlekedésnél leggyakoribb ok: a közlekedési szabályok
megsértése, a kiépítettutak (útlerövidítés es idókíméléscéljából) mellő_
zése, a járó felület állapotának figyelmen Kvül hagyása.
3.) SzolgáIali fetadatvégzéssel nem összefiiggó

balesetek

Ebbe a csoportba soroltak azok a baksetel5 amelyek a honvédségműködési körén kívül eső elhártthatatlan okok vagt kbárólag a sérült elhóríthatatlan magatartása miatt, továbbá a különbözó sportegasületekben
Íolytatott sportolós közben következtek be.

Honvódelni kötelezettség teljesítésévelnem összefüggó baleset
1996 első félévében38 e§elben köveíkezett be, ezek száma 8,5 Vo-kal
növekedett az elózó év hasonló idószakához viszonyítva. A kiesett szolgálati-, munkaképtelen napok szána: 715 nap.

Az

1996 első félévébentörtént szolgálati feladatvégzéssel nem
összefiiggő balesetek során megsérült szemé\ek állománycsoport és súlyosság szerinti megoszlását az előzó év első feléhez viszonftva a 13.

.számú tá blázat larlalmazza.
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1996 első félévébena balesetek közül 1ó esetben (42 7o) atilrtó rendszabályok súlyos megszegése miatt, (kizárólag a sérült elháríthatatlan
magatartása), 7 esetben (IE,Z Vo) szabadidős tevékenységközbeni gondatlanság miatt, 4 e§etben ittasság miatt, 4 esetben erőszakos cselekmény
következtében, 4 esetben pedig különböző §portegyesüetekben folytatott sportolás miatt bekövetkezett balesetet minősítettek szolgálati feladatvégzésselnem összefüggőnek

Az éttékeltidőszakban

következett be erószakos cselekmény hatására, amelyet döntó többségben a korábban bevonult sorkatonák követtek el, a később bevonultak sérelmére,Abalesetek kivizsgálása
után az erószakos cselekményt elkövető ellen minden esetben felelósségre vonást kezdeményeztek.
12 baleset

A sérülések napszak és állománykategória szerinti m egoszlását a 14.
számú táblázat, a hét napjai szerinti megoszlását a 15. számú táblázat
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A munkaidó végétkövetően (szabadidőben) a sorállomány 30 7o-al
több balesetet szenved el, mint a munkanap folyamán bármely időszakban.
ry.

Szolgálati megbetegedések
1996 év elsó félévében30 hivatóso§ katona kérte halláskárosodása
körülményei összefüggésének üzsgálatát. 12 fő megbetegedése (halláskárosodrása) bizonlult §zolgálati kotelmekkel,öszefüggőnek.
és szolgálati

Az esetek száma

1994 óta növekszik.

Összefoglalva: A hivatal által üzsgált biztonságtechnikai-munkavédelmi területen lényeges változás nem történt, Tovább tart az az elfogadhatatlan gyakorlat, amely szerint a biztonságtechnikai vizsgálatokat takarékossági okokkal indokolva - elhagyják, illetve nem is tervezik.
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BSETTANL]LMÁNY FEGWERBALB§ETRÓL
Bdnki Istvdnl
A Katonai Logisztika 1996. év 3, számában már megjelent egy esettanulmány fegyverbalesetről. Sajnos ismét hasonló balesetet vagyok
kénytelen elemezni azzal a különbségge|,hogy ezíttal a baleset kimenetele halálos volt. A hasonlóság az, ho5l ez is őrszolgálatban következett
be és ez is megelőzhető lett volna.
Baleset helye: MH 123, Eötvös
őrség, (vizibázis) 2.sz. őrhely.

József Vonalépítő Híradóezred 3.sz.

Baleset bekóvetkezésének ideje: 1996. 09.30-án 13.10 és 13.15. óra
közótt,
Sérült személy: O.S. honvéd - 2. sz. felállított őr.
Balesetet okozó személy: B.L. ht. órmester - őrparancsnok,
Baleset eszköze: 9 mm PA-63 pisztoly.

A baleset kivizsgálása során a követkző személyeket hallgatták ki:
- 1. sz. és 3. sz. őrök (a baleset szemtanúi),
- íelvezető,
- laktanyaügye|etes,
-

volt iskolatárs.

A baleset leírása
1996.09.30-án 13.10. és 13.15. óra között B. L. ht. őrmester, a 3. sz.
őrség parancsnoka a felállított őrök felvezetáe és váltása közben odament a2. sz. felállítási helyen szolgálatot telje§ítő O. S. honvéd őrhelyé-

1

Bánki Iswái} mk,órnagy, MH Biztonsá8lechírikai Hivatal €llenör

fótiszl, osaál},vezetó-helyettes
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hez és feltehetően ijesztgetési szándékkal, a szolgá|ati marok lőfegyverével szemből 6-8 méterről feje felé tarwa fegyverét az elsútóbillentyút
meghúzta. A fegyver elsült, az órt fejlövés érte és a helyszínen meghalt.
Az őrparancsnok feltehetően azt hitte, hogy fegyvere üres, mivel a lövés
bekövetkezés után azt monda: "unsten, ebben ben e volt a tór?"

A baleseí előzményei
Az őrség felkészítése1996.09.29-én rendben megtörtént, melyen az
őnég teljes létszámmal részt vett.

Az őrség ehgazításáí a laktanyaügyeletes 1996.09.30-án rendben
megtartotta. Külön felhílta a figye|met a fegnerhasználatra.
Az őrség váltása a 3.sz. őrségnél10 órára rendben megtörtént.
elsó váltást az órparancsnok vezette.
A

13.00. órai váltást megelőzően az őrparancsnok az őrszobán

venét többször

Az

fegl-

elővette, kitárazta, betÁrazta, a kezében pörgette, majd
visszahelyezte a pisztolytáskába, nem győződve meg arról, hory fegyvere töltött vag] töltetlen állapotban van-e.

óröknek fegyvereiket kiadta, majd
vezelte őke| ahol az őrök fegyvereiket szabályosan
megtöltötték. A töltés végrehajtása után az Óröket a felvezetési útvonalon felvezette az 1. sz, őrhellre, A felállítási helytő| az előírt távolságra
nem állította meg az őröket, mondván nekik, "kipróbálja mit tesz a feIáIlitott őr." A felállított őr ekkor "Ailj" kiáltást tett. Akét őr megállt, az
Őrparancsnok tovább ment az Órtorony aljáig, míg meg nem hallotta, ho5,
a felállított őr kibiztosította fegyyetét.Ezatán azí amegiegJuést tette az
őrnek,Itogy "már rég le kellett volna, hop lőjél"- Ezt követóen végrehajtották az 1. sz. őr váltását. A váltás után megindultak a 3. sz. őrhely felé.
Ezután az

a töltó-üdtő

1. sz, és 3. sz. (2. váltás)

hel}T e

A 3. sz. őrhely felé haladva a 2. sz. őrhelytől kb, hűz méterre megállította a váltá§t és azt mondta az őröknek hogy" színlelt támadást hajtok
végre a 2. sz. feWllított őr ellen". Azőíök megálltak, az órparancsnok egyedül fegyverét kivéve pisztolytáskájából megközelítette az őrbódéjában
tartózkodó felállított őrt és leadtá a lövést.
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A baleset következményei

A lövés után az őrparancsnokPglv erű eaobfu, odlroha t az őrhöz,
majd az őrszobára futott és telefonon értesítette a lal<tanyaügleletest és a
segéIyhelyügeletesí Ezt kóvetően az őrparancsnok rosszul lett.
A laktanyaügyeletes az órparancsnokjelentése után szintén azonnal
értesítettea segéMelyet.
A segélyhelyről az ügyeletes orvos a mentővel azonnal
színérement és megállapította a halálbeá||tát.

a

baleset hely_

További megállapíüások

Az őrparancsnok kellett, hogy ismerje szolgálati fegyverének szerkezetét, műkódési elvét, ugyanis - a volt iskolatárs elmondása szerint ezzel a típu§ú fegyverrel már hajtott végre éleslövészetet.
Akatonai szervezethez kerülése után munkavédelmi oktatásban ré_

szesült,

A baleset bekövetkezéséig már négyszer volt őrparancsnoki szolgá-

latban,

A baleset okai

A baleset azért kóvetkezett be, mert az őrparancsnok somzatosan
megsértette az Átlű) 548. pont első bekezdésében, a z Altl220 422. pottt
harmadik, az 549. pont első bekezdésében és a [óv/2. 2. sz. melléklet 18.
pont első bekezdésében foglalt biztonsági rendszabályokat az alóbbiak
SZerint:
- fegyverét emberre irányította (a jogos fegyverhasználat esete nem
állt fenn),

- pisztolyát az őrszobán a pisztolytáskából
biztosította, csőre töltótte,

kivette, "játszott" vele,kl-

- O.S. honvéd felállított őrt fegyverével ijesztgette.
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A baleset bekövetkezésében környezetí tényezők nem játszottak
sZerepet-

a

A balesetet okozó őrparancsnok mellett egletlen pozitív dolog szól:
baleset bek<ivetkezése utál "nem rohant világgú", nem lett öngyilkos,

hanem azonnal értesítette szolgálati elöljáróját
ezután lett rosszul.

és a segélyhelyet és csak

A tragédia az esetben, hogy hiába történt meg a segélyhely azonnali
értesítése,hiába ment ki a mentó az orvossal rövid időn belül a baleset
helyére, a sérülten már segíteni nem tudtak, mert azonnal belehalt sérülésébe.

A baleset elkerülhető |ett volna, ha:
- az őrparancsnok szolgálati fegyvere az előírásnak meegfelelóen
és biztosított állapotban a pisztolytáskában van,

csóre nem töltött

felállított őrók váltása előtt megryóződik fegyvere töltetlenségéről és biztosításáról,
-a

-

fegyvere csövét nem irányítja emberre, függetlenül attól, hogy tölt-

ve van-e vagy nincs.

A tragédia megdöbbentette a Magyar Honvédségíe|jes személyi állományát. Különösen érzékclhetó volt ez az Ercsi helyőrség laktanyáiban szölgálatot teljesítő sorállomány körében a köveíkezők miaíí:
Asorállomány körében köztudottvolt, hogy B.L. ht. őrmester szeret
"Rambo" -t játszani, őrszolgálati ideje alatt előszeretettel szabályellesen
ellenőrzi a felállított őröket,

Ebből kifolyólag a baleset napján szolgálatot teljesítő órök közül

bárki lehetett vol na az áIdozat, de atragédia bekövetkezhetett
előbb vagy késóbb is.

őrl?
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Miért volt veszéIyes cse|ekedet

feg5rverrel ijesztgetni a

volna már

felállított

Azért, mert történhetett volna sokkal súlyosabb baleset is a következők miatt:
Tételezzük fel, hogl O.S. honvéd komolyan veszi az ellene iránluló
fegyveres támadást es fegyverét használja. Ebben az esetben lehet, hogy
nem egy, hanem három (tömeges) halálos baleset követkzik be, ugyanis
a két megállított (1., 3.sz.) ór mintegy húsz méterre tartózkodott az ór_
toronytól az órparancsnok mögött.

Az eset elemzése befejezésekéntcsak egyetlen kérdéstszeretnék
feltenni és a kérdéstrészemről nyiwa hag5mi: elég érett-e és kellően felkésziill-e egy tizenkilenc éves hivatásos katona arra, hogy fegrveres
szolgá|atot adjon és gondjaira legyen bízva több hasonló korú, éles fegl_
v€rrel h8rcfeladatot ellátó katona?
(Az üglészségi vizsgálat lezárult, a vádemelési javaslat megtörtént.)
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rÁrÉrozmró-tl.IronMÁcIó
NÉHÁNY GONDOLAT A NATO I. ANYAGMOZCIIÁSI

roNrrnnNclirÁnól És,lcsBnrrnl-ÉHrlÉNryF§

uozclrÁsr nrruoszpnnől
Iancsek Tibor|

1.) 1996. szeptember 30. és október 01. köz<jtt alkalmam nyílott részt

Dobos Róbert mk. százados kílséretében- a NATO Katonai Szabványüryi Hivatal (Military fuenry for Standardization = MAS) szervezésébenlebonyolított "I. Anyagmozgatási Konferenciánn, melyen a 16
NATO tagország mellett a PfP országok szakemberei elsó alkalommal
vehettek részt tevékenyeí. A,PfP országok közül Albánia, Ausztria,
Csehország, Finnország, Irngyelország, Magyarország, Románia, Sz1ovákia és Svédország képüseltette magát, a többi ország távolmaradásának okairól nem kaptunk tájékoztatást.
venni

-

2.) A brüsszeli NATO központban m€gtartott konferencia bevezeszabványosítási politikájával
tőjében a szövets égsz,ervezeliíelépítésével,
és elveivel, valamint a tényleges szabványosítási eljárások bemutatásával
ismertettek meg bennünke!. Részletqsen vázolták a legfőbb alapelveket,
valamint elhelyezkedését
a Katonai Szabványosítá§i Hivatal felépítését,
a NATO szervezetében.
3.) A NATO szabványosítás egy ol}an eszköz, amellyel a szövetséges
nemzetek kollektív katonai kéPességeiket fejleszthetik. Többlet politi
kai értéketis jelent, mivel kifelé demonstrálja az együttműködést és szolidaritást. Mindamellett a NATO szabványosítás önkéntes és nem önmagáért létezik. A nemzeteknek a szabványosítás lehető legmagasabb szintjét kell célkitúzésülszabniuk maguk elé.

4.) A szabványosíírás célja, növelni a Szövetség katonai erejének
hadműveleti hatékonyságát. Gazdasági célja, növelni a Szóvetség rendel-.
kezésére álló védelmi eróforrások felhasználásának átfogó hatékonyságát. Ez magában foglalja az eg5nittműködés erősítését,valamint a szövetséges nemzetek köótti fölösleges kettősség megszúnteté§éta kutatás-

l

Janc§ek Tibor rnkóma8y, MH Közlekedési szol8áatfónöké8, Kemelt 8azdákodá§i
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fótisa

ban, gyártásban, beszerzésben és a védelmi rendszerek támogatásában,
továbbá az eszközökben.
5.) A szabványok csoportosilása

A NATO szabványok a következó 3 csoport valamellkébe sorolhatóak, de akad olyan szabvány is, amely több csoportba sorolható eglszere:
5.1, Hadműveleti szabványok azok, amelyek a jövő ésfuagy a jelen-

legi katonai ry-akorlatra, eljárási módra vary formátumra vonatkoznak.

Más dolgok mellett az olyan üryeke is alkalmazhatók, mint a koncepciók, a doktrína, a taktika, a iechnika, a logisztika, a kiképzésterületei, valamint a szervezetek, jelenté§ek, formanyomtaWányok, vázlatok és
térképek.
5.2. Anyagi,szabványok azok, amelyek a jövő ésltary a jelenleg jellemző anyagi paramétereke vonatkoznak. Atfogják a glakorlati kódokat csak úgy,,mint'az -anyagok részletes meghatáíozásait. Az anyago\
komplett rendszereket (ideérWe a fegyverrendszereket és a biztosító parancsnoki, vezetési és hírközlési rendszereket is), alrendszereket, készleteket és anyagokat, továbbá fog/óanyagokat foglalnak magukba.
5.3. Adninisztratív szabvdlyok,elsődlégesen a mindkét előző területekre alkalmazható terminológiával foglalkoznak, de ebbe a kategóriába tartoznak a Szövetségnek közvetlenül ném katonai jellegű adminisztrációját megkönnyítő szabványok is (pl.: gazdasági jellegú statisztikai jelentések).

6.)

A szabványosítás alapelvei röüden az alábbiakban foglalhatók

össze:
6.1.

Alkllmazás:

A szabványosításnak a NATO minden tevékerynégénkeresztül kell
\
éreztetni a hatását.
6.2. Elkötelezettség:

A nemzetek teljesen önkénte§eir csatlakozhatnak a szabványosítási
egyezményekhez és végrehajtásukhoz.

235

6.3. szabv óltyosítósi szint :

Az eszközrendszerek kölcsönös

múködtethetősége (interoperabili-

tás) a minimális szint, ami a Saivetség haderőinél normál követelmény,

ame|y a 2. szintet jelenti a meghatározottak közűl, amelyet az
szeint, csökkenő sonendben határoztak meg:

alábbiak

A.) Kompatibilitás

Két vagy több cikknek, egy eszköz összetevő elemeinek,

vag5l az

anyagoknak u5lanabban a rendszerben vagy környezetben, eg5rmás kölcsönös zavarása nélküü létezésivary működé§i képessége.
B.) Interoperabiüás

A rendszerek, egységek, haderők azon képessége,ame|y más rendszerek, egységek, haderők részéretörténő szolgáltatások nyújtására, illetve azoktól a szolgáltatások elfogadására terjed ki és az ily módon kicserélt szolgáltatások képesséteszik őket a hatékony egyűttműködésre.
C.) Csereszabatosság
akkorjön létre, amikor két vagy több eszköz olyan
és
fizikai
karakterekkel rendelkezik, amelyek a teUe§ítfunkcionális
ményben vagy tartósságban egyformák és megvan az a képességük, hory
magán az eszközön, vagy a csatlakozó részeiken - a beállítást kivéve végíehajtottváltoztatás és az illeszkedés vagy a teljesítményvégett történó kiválogatás nélkül ki lehet cserélni egyiket a másikkal.
Eg5l állapot, amely

D,) Közös

jelleg

Ery állapot, mely akkor következik be, amikor az egyének, szervezetekvagy nemzetek csoportjai közös doktdnákat, eljárási módokat vagy
eszközöket használnak.
ó.4. Meglévő szabványok

haunálata:

A Szövetség mindaddig használja
ameddig az |ehetséges.
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a

polgári és katonai szabványokat,

6.

5.

Erőfortósok

ös szehangolás

a

:

Az erókifejtések keftőzaét, többszöíözó§ét konzultációk és infor_
mációcserék segítségevel,közvetítók útján a minimálisra csökkentik.
6.6. Közös

szakkifejezések

A NATO szabványokban a szövet§ég által elfogadott, jóváhagott
kifejezéseket használják, amelyeket az alább részletezett Szövetségi Adminisztratív Kiadványok (Allied Administrative Publications = AAP)

tartalmaznak.
7,) A

NATO Katonai Szabványűgri Hivatal felépíté§eés elhelyez-

kedése a Szövetség szervezetében (1. óbra)
8.) A

Katonai Szabványüryi Hivatal Sárazfiildi Tanács rzunkacso-

p ortj aina k rés zl et ezés e :

8.1. Szárazföldi haderők lószerellátá§i egyűttműködése (AMMO)
8.2. Tüzérségieljárások (ARTY)
8.3, Szárazföldi erók hadi karbantartása (BM)
8.4. Műszaki harc (ENGR)
8.5, Robbanásveszélyes harcanyagok hatástalanítása, haderőnemek közritti szolgáltatás (EOD)
8.6. Helikopterek kiszolgálása, haderőnemek közötti
(HIs)
8,7. Feldedtés, haderónemek közötti

szolgáltatás

szolgáltatás (INT)

8.8. Szárazföldi haderők logisztikai doktrínái (LOG)
8.9. Átalános egésxégüry (MED)
8, 1

0.

Anyagnozgatás (M H )

8.11.

Közlekedés és szállítás (MT)

8.12.

Nukleáris, biológiai

és vegyi

védelmi hadmúveletek (NBC DeF)

8.13.Nukleáris, biológiai és kémiai egészségüry (NBCMED)
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8.14.NATO lőterek biztonsága (NRS)
8.15.Szárazföldi erók harcászati doktrínái és hadmúveleti eljárási
módszerei (TOP)
9.) A szabványosítás folyanraía

A szabványosítás tényleges menetét és folyamatát a fentiek figyelembe vételévela 2. ábra mutatja be szemlé|etesen. Ebből kihintlE hog eg
pl. anyagnozgatási probléma a felvetésétől, az előterjesztélétőI kezdve igen
komoly egleztetési, lcidolgozói fázisokon megt kereszül a végrehajtósi& ilIetve a korszerűsítésigAkonferencián tartott tájékoztatás

STANAG kihírdetésetörtént

szerintjelenleg

meg és további 350 db áll kidolgoköltségei a NATO Parancsés
terjesztés
fejlesztés
alatt.
Anyomtatás
zás,
900 db

nok§ágot terhelik.

10.) Szabványosítási dokumenlumok

A NATO haderőinek alapvető

tevékenységeit és műveleteit
(Standardization
Agreement =
ún. "Szabványosítási Megállapodások"
STANAG) keretében rögzítik, melyhez minden egyes tagállam önként
csatlakozhat, azonban a ratifikálás után a végrehajtás már kötelező érvényűvé válik.
10,1.

10.2,1Átezik egy aSTANAG-októ| eltéró szabványosítási dokumentum az ún. "Szövetségi Kiadvány" (Allied Publication = AP), amely abban különbözik az elóbbiektől, hory a terjesztését részlegesen oldják
meg az adott ország sajátságainak megfelelóen. A költségek terén további eltérés,hogy ebb en az esetben a"Megbízott vag felelós orszóg" késúti
el a korlátozott számú ingyenes nyomtatván},t a partnerországok részére
és minden továbbipéldányéttazigénylő félnek kell teljes tédtéstfizetnie.
Ezen hivatalos kiadványokat néhány vagy valamennl NATO ország a
kihírdetés után közös vegrehajtási okmányként kezeli. relenleg az összes
Szövetségi Kiadványok 45 %-a (80 db) áll eljárás alatt és 220 db küírdetéséreés végrehajtására került sor ez idáig.
10.3. A fenti dokumentumokkal kapcsolatban feltétlenül er ítést
kell tenni a szabványosításhoz kapcsolódó egyéb kiadványokról - a 6.6.
pontban megemlített Szövetségi Adminisztratív Kiadványok (AAP) amelyek nary segít§éget nyújtanak az eljárásolr" a nyelvezet, a speciális
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rrividítések és a nflvántartások közős és egyértelmű értelmezéséhez.
Ezek az alábbiak:
AAP-3: STANAG-ok előkészítését,kiadását, fejle§ztését és aktualizálását meghatározó eljárások rövid leírásának gpijteménye.
AAP-4: A megállapodások nyilvántartására vonatkozó eljárások.
AAP_ó:

A NATO-ban használatos szakkifejezések és definíciók

g5nijteménye.

AAP-15: A NATO okmányokban alkaImazott rövidítések tára.

A fenti áttekintés természetesen támaszkodik a "NATO LogiszKéziköny" meghatározásaira, de a konferencia anyaga részletesebb

11.)

tikai

képet mutat
12.)

4

a

szabványosítás szervezetéről, folyamatáról és alapelveiről.

Az alapokbemutatása után rátérnék a konferencián megvitatott

STANAG vázlatos ismertetésére é§ az esetleges kapcsolódási pontok

bemutatására.

STANAG 2828 katonai rakodólapol rakományok

és konlénertk

13.) A megvitatott dokumentum rö gzíti az alapíogalmakat, az alkalmazott rakodólapok, konténerek méreteit, tűréseit és a teherbírási kapacitásokat. Az amerikai delegáció szemléletes segédanyagban mutatta
be az eszközök jellemző alkalmazásait, valamint a raklapokon képzett
egységrakományok dinamikus vizsgálatáról láthattunk érdekes videófelvételt.
14.) A STANAG legfontosabb eleme az, hogy rögzíti az alap mozgatási egység maximális magasságát (1 m) é§ tömegét (1 t), valamint az
ISO által meghatározott rakodólap és konténer méreteket és teherbírásokat. Mivel az MH rakodásgépesítésirendszere alapvetően az ISO elóírásain alapul, gyakorlatilag nincs eltérésa NATO tagországoktól. Illetve
egyes országok fenntartották a szabványban ratifikált raklapoktót eltérő
méretűek alkalm azásának jogát.
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15.) Számunkra uryancsak rendkívül fontos támpontként szolgálhat
nak az igen komolyvizsgálati követelmények, amelyek alapján beüxgált

erység-rakományok bizonyo§an eleget tesznek a legszigorúbb anyagmozgatási elvárá§oknak is.

STANAG

2E29 Anyagmozgató b€rcndezé§ek

Az elózóekhez hasonlóan ezt a STANAG-ot is az amerikai deismertette
a konferencia résztvevóinek. Ez a dokumentum is ellegáció
sőként az alapfogalmakat lisztázza és csoportokba sorolja az alapvető
anyagmozgató e§zközöket, valamint csoportokon belűl az alkalmaziás
vary teherbírrás szerint további kategóriákat képez. IÉnyeges a normál,
1ó.)

előkészített, illetve a durva terepüszonyok közt dolgozo eszköaik különválasztása. Az utóbbi két kategória gyakorlatilag értelmezhető az
ös§zkerékhajtású és a valódi terepjáró eszködk közötti különbségtételnek.
17.) Az előadás során szemléletes bemutatót láthattunk szinte valamennf rakodási feladat végrehajtására használt eszközról, melyek nagy

része ismert volt számunkra, de találkoztunk új megoldrásokkal is, mint a
20 lábas ISO konténerek moz9atálsára kifejle§ztett homlokemelóüllás
targonca, amely ó0 kmÁr sebességgel képes közlekedni közúton.

A fentiekhez kapcsolódott

egy igen értékesösszefoglaló

az
tapaszIFOR boszniai hadmúveleteinek anyagmozgatási, szállítási
talatairól, amely eszközcsoportonként részletezte a helyi lehetóségeket,
az interoperabilitás problémáit és sikereit.
18.)

STANAG 2827 Anyagmo?€atá§

t

r€pen

19.) Ezen megállapodás olyan alapfogalmakat rögzít, mint a tranzitszállítiási pont, raklapos-, nem raklapos- és konténeres egységrakomány,
valamint az ömlesztett-, illetve darabáru.

Z).) Az alapelvek meghatározásán felül a STANAG leglényegesebb
eleme, hory táblázatos formában el6írja az ezred danűr, badosztály és
hadtest szinteken szülrségszerűen elvárható anyagmozgatá§i és sállítási
képességeket, amelyekkel az adott tagozatnak rendelkeznie kell a katonai egnégrakományok, konténerek és ömlesztett áruk biztonságos mozgatásához.
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STANAG 2413 Cserélhető teherhordó rakfelütetek "Csereplatók''
21.) AMágyar Honvédségben folyaűn."fi zart |etepítmény" fejtesztési program során merült fel elsőként egy korszerű anyagmozgatási
rendszer (MULTILIFT) alaklmazásának igénye, amelyet a NATO országokban elterjedten használnak különféle cserefelépítményekés csereplatók rendKvül gyors mozgatás ához (1 db 1ó t hasznos tömegú eg/sé7rakomúnyokból kepzett rakomány, plató lerakási, illetve felvételi időszükséglete kevesebb, mint 1 perc!).

22.) Arendszer íránt elsőként az 1972-es arab-izraeli háború során
merüli fel komoly igény, a különféle lőszerek igen nagy mennfségű és
rendKvül gyors célbajuttatására. A NATO tagállamok némiképpeltéró
fejlesztési törekvései végül is 1986_ban kerültek egységesítésrea fenti
szabványosítási megállapodás keretein belül.
23.) Azonban azalapelgondolás szerint - a szabvány rakodólapokhoz
hasonlóan - csak a csereplató méreteit és kialaKtását rógzítették és fogadták el. A hordozójármű (alváz) és a fix segédalvázzal ráépííetthidraulikus, horgos emelóberendezés viszont az adott tagország speciális követelményeihez igazodhat, tehát a rendszer adaptálható az új fejleszté_
§ekhez is, éppúgy, mint az elavult, de már "rendszerbentartásra" ítélteszkozökhöz, Sőt még a meglévő ISO konténerállomány is - egy üszonylag
egyszerű kiegészítő egységgel - könnyen kezelhetővé vá|lk (3. ábra).

24.) A réndszer további előnye még az, hogy a régi fejlesztésű és
gyártású zá* felépítményekis minimális átalakítással alkalmassá tehetőek hidraulikus, horgos emelőberendezés általi kezelésre. Természetesen
ezt is komoly statikai é§ pénzügyi-gazdasági számvetéseknek kell megelőznie, mint minden ehhez hasonló rendszerbentartásra irányuló törekvést_

25,) A fenti szisztéma nagyarányi elterjesztési szü}ségszerűségének
és az új járműkoncepció elveinek firyelembe vételévelkialakított gép_
járműpark léterhozásával radikálisan csökkenthető lenne a hordozó
alvázak száma a szükséges felépítményekhez képest. Emellett a felépítmények különválásával tenszerűbb, hatékonyabb lenne azok technikai
kiszolgálása és üZemeltetése. A logisztikai biztosítás alapvetóen a korszerű szállításszervezés!, helyzetmeghatározási és informatikai módsze-
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rek alkalmazásával válhatna hatékony rendszerré ezen elemek felhasználása esetén.
26,) Ennek gyakorlati beigazolódása az Öbolháború logisztikai tapasztalatainak kiértékelésesorán vált eglértelművé. Az ottani ellátási
feladatok sikeres és hatékony végrehajtása az alábbi 3 alappilléren nyugodott (az amerikai hadsereg közlései alapján):

a.) A rendkívül komoly terepjáró-képesség ötvözése a legutóbbi
években tökéletesített "Csereplatós Ányagnozgatási Rendszef'-rel (Palettized Loading System = PLS). Melynek alapja egy 5 tengelyes, rendkívül jó terepjáró képességgel rendelkező jármű, központi keréknyomás
állítással, 2 tengelyes pótkocsival és 16,5 t teherbírással terepen (pótkocsival összesen: 33 t|). A jármű vezetője egyedül végzi a fel- és lerakodás
műveleteit a saját gépről és a pótkocsiról, külső segítségnyujtás (targonca, daru) nélkül.

b.) A műholdrendszereken alapuló "Globális Helyzetmeghatározó
Rendszer" (Global Positioning System = GPS), amely lehetővé tette a
különféle szállítmányok, konténerek és csereplatók hel}zetének rendkívül gyors és pontos meghatározását. A rendszer valós harci körülmények
köZött a" Sivata?i Whaf' hadműveletben működött, sikeresen.
c.) Aminiatürizált rádió adóvevők, amelyekolyan adatokát (DATA)
rögzítettek vagy ját§zottak át, amelyek 300-400 méteres körzetben pontosan meghatározták egy adott konténer vagy csereplató (cserefelépítmérry)helyzeíétés ezeket továbbították a felhasználó tábori parancsnokság tészére.

27.) Tehát a fegyverzeti- és üzemanyagok teljeskörű, valamint az
egyéb anyagok igény szerinti ellátása ezen hármas PI§-GPS-DATA
rendszeren alapult, mely megfelelóen működött és kitűnően vizsgázott
a"Sivatagi Whaf'-ban.
28.) A fenti ismertetett hármas rendszer alapjai, ha csíráiban is és
különbözó mértékútechnikai háttérrel, de már jelenvannak azMH-ban.
Azonban mivel az utóbbi kettőről csak háttérinformációkkal rendelkezem, nem szeretnék a félretájékoztatás hibájába esni. Inkább a rendszer
első eleméről szólnék bóvebben.
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Azviszont már tény, hogy az említett új zárt felépítményfejlesztése kapcsán közös erővel (HM HTI, MH PCGTSZF, MH KSZF) egyáltalán sikerült eljutni a hidraulikus, horgos mozgatási - és egyáltalán a
cserefelépítményes - rendszerek irányába. Mint azt a legutóbbi cikkemben még csak reméhem, az ma már valóság, ugyanis az MH rendelkezik
1 db RABA H-18 típusúterepjáró a|vázra épííetthorgos emelőbercn29.)

dezéssel, amely

a

napokban kezdi meg

a

zárt felépítménycsapatpróbáját.

30.) Mindezek mellett az elrnúlt év során elindult egy párhuzamos
fejlesztési program, egy a rendszerhez szorosan kapcsolódó 10 láb méretű csereplató kialaKtására és a mintadarab legyártására, amely a kezdeti
vizsgálatok tapasztalatainak megfelelően keresztül i§ ment a szükéges
módosításokon és elüleg röüdesen beindítható lenne a "0" sorozat g5lártása. Ennek viszont - a K+F tervzsűrin jóváhagyott továbbfejlesztés ellenére - kizárólag pénzügyi korlátai vannak.
31,) A rendszenzemléletú fejlesztés elveinek megfelelő"n u'Illra Hnvel és az MH USZFxéggeI közös célkitűzésekközött szerepe| eg, az
előbbiekben vázolt alapokra épüló üzcmanyagtöltő tartály (konléner)
kifejlesztése és mintadarabjának elkészítáe. Ezeken felül szintén 197.
éwe tervezett2-3 db más rendeltetésű raKelület (pl.: könnyű gk., illeWe
egyéb feryverzeti- vagy technikai e szköz szállítására alkalmas) kialakítá-

sa.
32.)

A fentieken túl úpszinténlényeges §zempont,

hogy a

Maryar

kiilönféle
NATo sTANAG-ok honosítási eljárása, melyet a Katonai szabványosiási Koordinációs Bizottság hangol össze és a kidolgozói tevékenység 4 munkacsoportban el is kezdódött. A"Szállítússal, anyagnozgatással és csomagoldssal" íog|alkozó munkacsoport legutóbbi 1993. október 03-ai ülésénjavaslatot tett - több más kapcsolódó STANAG mellett
- a cikkben ismertetettek 1997. éü honosítására.
Szabványüryi Testület irányításával ez évben megkezdődött

a

33.) A fentiek együttesen abba az irányba mutatnak - ha most rnég
látszólag nincsenek is szoros összefüggésben eg5rmással -, hogy a korszerűsítá, a haderőfejle§Ztés és á NATo csatlakozás kérdéseit igenis rendszerszem]életűen kell vizsgáIni és figyelembe kell vennünk a már bevált
rendszerek tapasztalatait és a szabványok útmutatásait.
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7.

A NATO Katoruí Szabvónyügi Hivaíal felépítése
és elhelyezkedése a Szövetség survezeíében:
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TERMÉKAZONOSÍTÁS NATO ÉRTELMEZÉ,SBEN
Markolt Guszttivl

Jelen folyóirat e|őző számában me&ielent "Egy NATO konferencia és
tanulságai, ayagy a termékazonosítási rendszer fejlesztése'' című cikk
alapján a Tisztelt olvasó tájékozódhatott arról, hogy a NATo-hoz való
csatlakozás termékazonosítással kapcsolato§ feladatait hogayan látja az
ezzel foglalkoző kollektíva. Ez év októberóben a NATo PfP keretei között szeívezetíháromnapos logisztikai konferencia termékazonosítási
szaknapján vetódött fel annak gondolata, hogy röviden és érthetően beszámoljunk arról, hogyan értelmezik a NATO.ban a Termékazonosítást. A továbbiakban a konzultációval, munkaé ekez]ettel egybekötött
konferencia anyagát ismerte(j ük.
1.

Általános bevezetés a

TER[dKAzoNosÍTÁsBA.

A legfontosabb kérdések az alábbiak:

1.1,
I.2.
1.3,
I.4,

Mi a TERMÉKAZONOSÍTÁS?
Mi a NCS ( NATo Codifitacion System) NATo Termókazo-

nosítási Rendszer?

Melyek a NCS alaptételei?
az NCS szervezeti háttere?

Mi

1,.1.

Mi

a tennékazonosítás?

1.1.1. Egy általános ellátási nyelv, melyet olyan emberek csoportja

használ, akiknek egymással együttműködési intencióik vannak.

1.1,2. Egy eszköz, amely segíti a logisztikai igények specifiIcálását,
pontosítását.

1,1.3. Egy "vezérvonal", mely végigfut az összes logisztikai operáción,
melyek:

- beszerzés,
- karbantartás,
- anyaggazdálkodás

(erőforrásgazdálkodás),

- ellátás, elosztás,
- fejlesztés.
I

Markolt Gusztáv
zető-helyettes

íí(

őmaBy, MH Anyagllechnikai lntbrinatikai KöZpont, Intbnnatikai oszrályve-

,u:7

A NATO

érte|mezésszerir,J. azért van szükség a Termékazonosításra,
hogy egyértelműen, félreérüetetlenül hangsúlyozni lehessen a logisztikai
igényeket a környezet fe|é.

A Termékazonosítós céIja: megalapozni egy általrános általános
nyelvezetet az ös§zes logisztikai tevékenységre és lehetővé tenni az
int9íoperatibilitást.
Optimalizálni a készletgazdálkodást a készletek duplikációinak
minimalizálásával.
1.2.

Mi a NCS (NATO Codifitacion

System)

NATO Termék-

azonosítísi Rendszer?

1.2.1. SzabáIyok és szabályzók - ahozzá taítozó szervezeti és technikai
(informatikai) eóforrások - összes§ége, amely lehetővé teszi a NATO
tagállamok számára a logisztikai információk cserejét kb. 16 millió ellátási tétglro vonatkozóan,
1.2.2. Rugalmasan fejlesztett információs rendszer amely adatptálható a

nemzeti igényekhez.

I.2.3, Egy

fantasztikus, óriási információforrás, amely még nem érte el
a végpotenciálját.
1.3.

Melyek a NCS alaptételei?

1.3.1, Lehetővé tenni a logisztikai működést és együttínűködé§t egy
uniformizált ós általános rendszer használata által, amely az "ellátds egy
t é t e l é r e " v onaíkozó an me g hat á ro zza :
- az azonosítáSt,
- a csopoítosítást,
- az egyedi termékkóddal való ellátást.

1.3.2. AzNCS alaptéIeIe (lósd Lsz, ábrót).
1.3.3. "Egy ellátási tétel" íekllháaása uniformizált megnevezéssel
(Megnevezés katalógus alapján).

1.3.4, Uniformizá]t klasszifikációs (csoportosítási) rendszeí ha§ználata
(STANAG 3150).
1.3.5. Uniformizáltidentifikációs(azonosító)rendszerhasznáIata
(STANAG 3151),
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:

1.3.6.

A

terméket előállító ország azonosítsa be az adott terméket a

többi ország számára.
1.4.

Mi az NCS szervezeti háttere?

Az ACl-].35 csoport feladata az NCS fejlesztése, működtetóse,
karbantartása, operatív irányítás a (lásd 2.sz. úbrút).
Az, AC/1

j5

csoport küldetése:

-

az NCS-re vonatkozó vezetői eszközök,

-

érvénybeléptetni és karbantartani aZ uniformizált Identifikációs
(Azonosítási) és Klasszifikációs (osztályozási) rendszert,

kézikönyvek és az egész kö-

vetendő politika fejlesztése, érvényesítése,

.- A

Szövetséges Erők jelentésrendszerében hozzáférhetővé tenni a Termókazonosítási adatokat,

-

tejleszteni és karbantartani a
rét,

-

szükség esetén Termékazonosítási szolgáltatások biztosítása az 1lletékes nem

NATO tagországok

NATo

automatizált Adatcsere Rendsze-

részére.

A Nemzeti Termékazonosítási Hivatalok

-

(

NCB's) fe|adatai:

közvetítői szerep a nemzeti NCS felhasználók és más Nemzeti Termékazonosítási Hivatalok vagy a NAMSA kőzött,

.-

felelős a nemzeti Termékazonosítási adatok aktua|tzálásáért,

-

a Termékazonosítási adatkommunikáció nemzeti csatlakozópontja,

A NAMSA fbkdatai:

-

részvéte|az NCS-ben, illetve operatív irányítási l'eladat mint a
és mint a többi NATO tagállam képviselője,
mint az AC/135-ös csoport vérehajtó szerveként való működés.

NAMSA
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2.

Melyek

a

NCS e|őnyei?

A Termékazonosítási Rendszer, felhasznáiói szempontból, egy eszköztár
melynek célja kettős:
2.1.
2.2.

Az anyaggazdálkodás
Az iníetoperatibilitás

támogatása,
bisztosítása.

EbbőI adódóan a rendszer előnyei:
Fejl€ttebb

Interoperatibilitás

2.1.

-

= Gazdasági haszon( előny),
operációs haszon (előny).

anyaggazdálkodás
=

Az anyaggazdáJkodás

és a

NCS;

leltározási folyamatok fejlett támogatása,
pontosabb anyagigény meghatározása a készletek jobb ismeretében,

jobb szabványosítási lehetőségek a termékek adatainak ismeretében,
hatékony koordináció a beszerzés, ellátás, elosztás területei között,

a szükségtelen és költséges duplikációk kiiktatása, elsősorban a táro_
lási, raktározási helyek redukálásából adódóan,

-

az tlnitormizált identifrkáció (azonosítás) elősegíti a felesleges készletektől történő megszabadulást,

-

inkurrens és redundáns készletek eliminálása,
effektív eszközkihasználtság,
autornaükus adatfeldolgozás lehetősége, mind az anyagokkal, mind
pedig a vezetői adatokkal kapc§olatban könnyen hozzáférhető adalbá,

zisokkal.
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2.2.

Az interoperatibiütás biztosítr{sa.

egyszerűsíti az ipar, a szakemberek, a logiszükusok és a felhasználók
párbeszédéí,
kölcsönösen jobb értelmezése a logiszükai §zükség]etekle vonatkozóan egyetlen azono§ítási íendszemek (NCS) köszönhetően,
ellátási jelentések cseréjének lehetősége adott szervezetek ós országok
között.
3.

A rendszer alkaünaásának szintjei.

A rendszer négy szinten implementálhatjuk melyek az alábbiak:
3.1, "Szolgálati" sz.int: amely valamely haderőnemen belüli ellátási folyamatot öleli fel (pl.: beszerzés - eilátás - műszaki biztosítás).

3.2. "Szolgólatkazi" szint: a haderőnemek közötti ellátási íendszintje (pl.: Légierő - Szárazföldi hadsereg -

szereket összehangolásának
Haditengerészet).
3 ,3 .

NATO szint:

a tagállamok közötti

logisztikai rendszerek ösz-

szehangolása.
3.4, Nemzetközi szint: amely megvalósul
- a NATO ós valamely szponzorált vagy PfP ország,
- a NATO és a Csendes - óceáni térség,
- a NATO és az ENSZ között.

l.

4.

A rendszer lényege a c§atlakozás €lőnyei.

A rendszerhez való csatlakozás adminisztratív és taítalmi feladatait a bevezetőben említett cikk íészleteseníaííalmazza.Itt és most a
rendszer nagybani működését és a működésból adódó előnyöket ldvánjuk
ismeítetni.
Az NCS szegmensekből áll, melyek kölcsönös kapcsolatban vannak egymással (lásd 3. sz. ábra). Az egyes szegmensekhez tartozó adat_
báZisokba adatok két forrásból kerülhetnek,

-

egyszerűsíti az ipat, a szakemberek, a logisztikusok és a felhasználók

pfubeszédét,
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-

NATO forrás, amely

-

a Nemzeti Termékazonosítási Hivatalok által szolgáItatott a nemzeti
termékekkel kapcsolatos adatok.

a NATO soros termékazonosítási munkaéítekezletei során keletkezett (főként a termékcsopoítoka, termókosztályokra, elilírásokra vonatkozó) általános, az egész rcndszene átfogóan vonatkozó adatok,

A termékre vonatkozó leírók teljes kidolgozása után a NATo
Központi Hivatkozási Adatbázis akíualizálásra keral (lásd, 4,sz. óbra).
Ernek eredményekónt a termékazonosítási adatokat használó minden felhaszná]ó informálva van,

Mit jelent ez

a gyakorlatban? (Előnyei)

A Központi NATO Hivatkozási Adatbázis, valamint a Nemzeti

Termékazonosítási Adatbázis alapján minden felhasználó aktuális adatokhoz juthat. (Mely terméket, mely ország mely gyártója, milyen paraméterekkel, stb. gyáít, illetve szolgáltat.)

A terméket előáIlító orszíg - komplett infoímációbiztosítás és
publicitás alapján - az NSC segítségévelpiachoz juthat,
Elkerüthető a dupükáció, hatékonyabbá tebető az ellátás, anyag-

gazdálkodás amely a logisztikai rendszer mílködéséteíedményesebbé
teheti,

Összességében: Az NSC egy jól működő, hatékony információs
rendszer az azonosítás terén, amely a felsorolt előnyökkel biztosítja a
Iogisztikai rendszer hatékony működését, piacot teíemthgt az ország ipa,
rának.

Ésvégü úgy gondoljuk, hogy hírértékűa konferencia utolsó napjián tett bejelentés:

Á NAMSA tervei szerint az NSC az ISO 9000 szsbyánynak
való megfeleltetés után alka|massá váük arra, hogy kilépve a NATO
"körből" egy Nemzetközi Termékazonosítási Rendszerré váf,ion, melyet mint stratégiai lépéstmár a döntés szintjére emeltek.
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Az NCS politikója

Az NCS alaptétele

szervezeti struktúra

2. sz. ábra
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Az NCS

kapcsolatban állnak
szegmensei kölcsönös
egymással
Az NCS szegmen seinek
kapcsolata

3. sz. ábra

A Központi NATO Hivatkoaísi Adatbázis aldualizólasa

Hivatkozási adatok

4.
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